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Estij a nemokės skolos dalies J. Valstybems
HITLERIS ATKAKLIAI KOVOJA 

SO KOMUNISTAIS
PRANCŪZIJA GYVENA DIDELĮ 

PINIGŲ KRIZĮ
Rytoj J. Valstybėse yra Am. 
Katalikų universiteto diena

ESTIJA NEMOKĖS SKOLŲ HITLERININKAI SPAU
DŽIA SAVO PRIEŠUS

TALINAS, gr. 1. — Estijos 
vyriausybė pranešė J. Yals- BKRLYNAS, gr. 2. — Ne-
tyhėms, kad ji neišgalės mokė-:^r^^ dalykai vyksta \ okie-

, i i j v i*- tijoj. Hitlerio vvriausvbė beti karo skolų dalies gruodžio i
mažiausio pasigailėjimo atkak 

15 d. >i • , • • . v •liai kovoja su savo priorais. 
Užvakar (’ologne 'mieste

PUOLA FAŠISTUS

DUBLINAS, gr. 1. — Ai
rių policija padarė netikėtas 
kratas airių fašistų partijos 
Iriausiose būklėse ir priva
čiuose partijos narių namuose. 
Sakosi, rasta daug ginklų.

Fašistų partijos vadai nu
ginčija ginklų radimus.

UŽDRAUDĖ KAINŲ 
KĖLIMĄ

i mirties bausmė įvykdyta G ko 
munistams, teismo pripažin
tiems žudikams.

Dessau teismas nubaudė mir 
ties bausme 10 komunistų žu
dikų.

Pačiam Berlyne vyksta 53- 
ims komunistams byla.

Kuriuos kaltinamuosius teis. 
mai paleidžia, tie tuojau pa
imami Į koncentracijos . sto
vyklas.

Bavarijoj areštuota ir trau
kiama tieson septyni katalikų 

BERLYNAS, gr. 1. — Vo-|kunigai. Kaltinami, kad pasa- 
kietijos vyriausybė paskelbė,1 koję apie vystančias hitleri- 
kad visam krašte už visokius ninku žiaurybes koncentraci-
daiktus ir valgomus produk- jos stovyklose.
tus kainos neturi būt didina- ------ r
mos. Nusižengusieji gali atsi
durti kalėjimam

PRANCŪZIJĄ SPAUDŽIA 
PINIGŲ KRIZIS

PARYŽIUS, gr. 1. — Pir
mąjį kartų prancūzų spauda 

RYGA, gr. 1. — Sovietų viešai paskelbė, kad Prancū- 
spauda praneša, kad J. Yalstv zija gyvena didelį finansinį 
bes turi padariusios slaptų ini krizį, kad franko aukso pag- 
litarinę sutartį su Meksika rindui yra pavojus, 
prieš japonus.

KĄ SAKO BOLŠEVIKAI

PRANCŪZIJA ATSIPRAŠĖ

Gerb. kun. Juoiąpas Kvirskas, Šv; Mvfofo par. Chicagoj 
klebonas, kuriam vadovaujant North Skie lietuvių kolonijoj 
yra vedamas dienraščio “Draugo” vajus. Rytoj įvyksta šv. 
Mykolo par. metinė vakarienė.

CHJCAGOJE

KITAS TEISĖJAS LAIMĖ
JO RINKIMUS

Pereitų rudenį Chicagos tei
sėjų rinkimuose Įvyko kas ne
paprasto. Tarp kitų miestinių

AM. KATALIKŲ UNIVERSI
TETO DIENA

\VASI1INGTON, gr. 1 —
Amerikos Katalikų universi
teto diena bus įminima šį sek
madienį, gruodžio mėn. 3 d., 
84-se šio krašto katalikų vys-

LAUKIAMAS VYRIAU
SIOJO TEISMO NUOS

PRENDIS

SVARBUS LIETUVIŲ SUSI
RINKIMAS ŠV. MYKOLO 

PARAPIJOJE
Rytoj, gruodžio m. 3 d-, tuojau po sumos šv. Myko

lo parapijos salėje įvyks Šios parapijos lietuvių svarbus 
susirinkimas vedamo dienraščio “Draugo” vajaus reika
lu.

Šios parapijos lietuviai katalikai yra kviečiami kuo 
ckaltlingiaus’a sueiti šin suslrinklman.

Per sj-.-n pamokslą apie katalikiškąją spaudą sakysteisėjų buvo išrinktas E. .J.
Kasten. .Jo oponentas s. He- į kunigas sveč.js’ — “Draugo” adm. kun. j. Mačiulionis, M.
ller nusprendė nepasiduoti. 
.Jis pareikalavo iš naujo per
skaičiuoti piliečių balsus.

Po ilgų ginčų išrinktas tei- i
j sėju Hasten sutiko patikrinti 
j piliečių skaičių. Tam tikslui iš 
j J 7-os wardų parinkta 3'J0 pre- 
į cinktų. Rasta, kad visuose pre 
į rinktuose Heller gavo 1,202 
j balsų daugiau už Kaštonų.

YVASHINGTON, gr. 1 —
Visa eilė pramonių ir įmonių, 
taip pat pavienių asmenų,

I. C.

PIENO TRUSTUI TEISMO 
DIENA

RYTOJ PRASIDEDA 
ADVENTAS

J. YYagner pieno kompani- Rytoj, gruodžio mėn. 3 d., 
jos vedėjas, iš kurio vyriausy prasideda Adventas. Su Ad-
bė atėmė “laisnius’’ pienu pradžia prasideda nau-
...... , .... 'ji bažnytiniai metai.pirklmuti, per išklausinėjimus

išpažino, kad jo kompanija Advento metu Bažnyčios
Teisėjas Mangan vakar nūs ' prekiaudama pienu ir pienų kJ^a uždrausta katalikams į-

prendė, kad teisėju išrinktas ' parduodama po 7 centus kvor 
lliller. O Hasten turi atsisaky.|aį pa(jaro sau gerų pelnų, 
ti teisėjo vietos.

Tai kokį pelnų daro pieno
DARIAUS-GIRĖNO PAMHN-Jrustas’ kurs l>ipna parduoda log reika1ai{

vairios rūšies pasilinksmini
mai. Per Advento laikotarpį ka 

j talikai turi progos ir privalu
mo daugiau rūpintis savo sie-

KLO FONDAS AUGA

Ligšiol šiame 
vo $3,84025
North AVest Lietuvių moterų 
kliubas Chicagoje prisiun
tė $25.03
Toronao, Canada, lietuviai per 
Kalinauskienę $44.00

Viso Dariaus-Girėno pamin
klo fonde jau yra $3,915.25 

Kas daugiau!

po 11 centų kvortai!

Kad šį klausinių išspręsti, 
fonde bu-! vyriausybė imasi patikrinti 

pieno trusto vedamus rekor
dus. Pieno išvežiotojai stovi 
už trustų, grasina 
streikų.

RASTAS UGNIAGESIO 
LAVONAS

NUBAUSTAS KALĖTI

C'rown Point, Ind., teismas 
nubaudė Chicagos smurtininkų 

sukelti. žudikų James Sammons visi 
gyvenimų kalėti.

kreipiasi į J. Valstybių vy- 
kupijose. Tų dienų visose baž-i riausiųjų teismų, kad jis nus-
nvčiose bus daroma kolekta 
šios aukštosios mokslo įstai
gos išlaikymui. Tas daroma

pręstų, ar NRA nėra konstitu
cijai priešingas, ar gali būt 
vykdomas darant -tokius didc-

Lapkričio mėn. 22 d. kažkur 
dingo ugniagesių • leitenantas 
L. F. Burns, 49 amž., 3224 So. 
Union avė. Dabar jo lavonas

paties Šventojo Tėvo PijaHS|l‘us krašto pramonės tvarkoje rastas upėje ties Archer avė.
XI patarimu.

GUB. ROLPH ATSIKERTA

DAR VIENA STOVYKLA PARYŽIUS, gr. 1. —Anų SAN FRANCISCO, Cal.,gr.
'vakarų komunistų grupė puo-P* Buvęs prezidentas H.

perversmus. Gal nužudytas.
Visas kraštas ir pati vyriau j --------

syliė laukia teismo nuospren-1 
džio, kuriuo bus nustatytas j 
tolesnis vyriausybės veikimas. |

MARQUETTE SUKAK
TUVES

VIENA, Austrija, gr. 1. — 
Austrijos vyriausybė įsteigė 
dar vienų koncentracijos sto
vyklų politiniams kaliniams.

lė Vokietijos amliasados rū
mus. 12 komunistų areštuota. 
Prancūzų vyriausybe, forma
liai a'tsiprašš vokiečių ambasa

Hoover pareiškė, kad šios vals 
tvbės gubernatorius Rolph re
mia linčius, kas yra priešinga 
visokiai tvarkai.

SVAIGIŲJŲ GĖRIMŲ 
KONTROLEI

‘DRAUGO’ VAJUJE 
Kontestininkų stovis

BALSAI
S. Staniulis Gimimo Šv. Pan. M......................... 127,
A. Kunickas Aušros Vartų.................................. 104,400
J. J. Aukškalnis, Šv. Kazimiero, Gary, Ind.
P. Labutis Šv. Jurgio
V. Stancikas šv. Kryžiaus ..................
J. P. Gerutis Nekalto Pras. Švč. Pan. M
A. Gilienė Šv. Jurgio
Karolina Lengvis Šv. Antano par. Cicero, III. .
A. Stulginskas Šv. Antano, Cicero, III.................
A. J. Janušauskas šv. Antano, Cicero, III. ...
S. Straukas Aušros Vartų ........................... . .
A. Švilpauskienė Mt. Carmel, Melrose Park
V. Mandravickas Šv. Petro ir Povilo, Kenosba
K. šerpetis Šv. Mykolo ....................................
M. Misiūnas Visų Šventų, Roseland ..............
V. Gaižauskas Visų Šventų, Roseland ............. 5,101
Paul P. Petrauskas, Bingbamton, N. Y.
A. J. Sutkus Šv. Baltramiejaus, Waukegan 
A. Bacevičius Šv. Mykolo par

SERBIJON PRIIMAMI 
ŽYDAI

dorių.

SMITH PRIEŠ CIVILINIUS 
DARBUS

Ateinantį pirmadienį 
bus minimos 259 metų sukaktu
vės, kaip į Chicagos vietų pir- Balčiūnienė Aušros \ artų

' m,jį kart, atvyko km,. Mar- »• Piktuž.is šv. Petro ir Povilo, W. Prtllman 
C1 lYnvroilzia .T v Mv Anfann fSnorn T11

,66’j
.302C. Deveikis, Jr. Šv. Antano, Cicero, III.

K. Gaubis Šv. Juozapo, So. Chicago 
K. Vaitkienė, Gimimo Šv. Pan.

F. Ivanauskienė, Dievo Apvaizdos par......... ,.
Pr. Valuckis, Dievo Apvaizdos 
P. J. Cižauskas Aušros Vartų i F. Yraičekauskas Nekalto Prasid. Švenč. Pan. M. 
P. Varakulis, Dievo Apvaizdos...........................

\V ARM SPRTNGS, Ga., gr. quette, katalikų misijonierius. 
1. — Prez. Rooseveltas pasky- -jįR ,y>uvo pirmasis čia atvykęs 

savo nusistatymo pateisinti, r{ alkoholio kontro > bftltodį., žmogua.
buv. prezidentui užmeta ka-|lei administraciją, kuria, pa-| ----------------

iriu,.menės pastai™,, priėji kaivesta viaam tvarkyt,;
_ u ro veteranus Kashingtnne. ™>igi,j, gėrimų panlavim, ■

krašto

i. TJubernatorius, negalėdamas

BELGRADAS, gr. 1. — Ju
goslavijos vyriausybė leido iš' N'E\\ YORK, gr. 1 
Vokietijos pabėgusiems žy- aštriai peikia
damas apsigyventi Serbijoje. Į vyriausybės sukeltus visur ei-j 

____________ ; vilinius^ darbus. Sako, kad tuo j
NEBUVO DEMONSTRA- j 

CIJŲ

ir transportų. Sausosios vals-i.

SAUSIEJI DISTRIKTAI 
BUS APSAUGOTI 2,65

PARLAMENTO SESIJA

BERLYNAS, gr. 1. — Vo- 
■ būdu vyriausybės viršūnėse kieti jos vyriausybė paskelbė, 
(stovintieji profesoriai nori už kad naujo parlamento sesija 
(dengti kitus krašto atstatymo i turi prasidėti šio gruodžio m. 

HAVANA, Kuba, gr. 1. —'nepasisekimus. 112 d.

tybės bus apsaugotos nuo svai 
galų.

I Chicago miesto majoras Ke
lly pareiškia, kad kai kurie
sausieji šio miesto distriktai ftvč. Pan. Gimimo par.

ŽUDIKĄ RADO UŽMUŠTĄ "p9a"K',ti .svai*i'«') 
i gėrimų pardavimo, jei tų sn-

DETROIT, Mich., gr. 1. — ftų gyventojai reikalaus.
Šalia šio miesto rastas už

Parapijų stovis

f'ia grįžo J. V. ambasadorius 
AVelles ir prieš jį nesukelta jo 
kių demonstracijų.

AUBURN GATVĖ PAKEISTA 
LITUANICA VARDU

A TO VIS | Praė-in8’ antradienį Chica- 
CHIGAG0 IR APYLINKES g™ miesto taryba užtvirtino

— šiandien numatomas lie- j Anburn avė. pakeitimų į Li
tu*. Kiek šilčiau. TUANICA. Tų užtvirtinimų

majoras Kelly jau pasirašė. 
Sausio pradžioj buri sureng
tos iškilmės. Tuo būdu Chica- 
gos miestas pagerbia Dariaus 
ir Girėno atmintį.

muštas policijos ir federalinių 
agentų ieškomas Verne C. Mi- 
ller, 37 m. amž. Matyt, su juo 
apsidirbo jo paties sėbrai.

ISTANBULAS, Turkija, 
gr. 2. —Juodosios jūros audro 
je 17 turkų prigėrė, o 150 as
menų nerandama.

NUBAUSTAS MIRTIES 
BAUSME

Šv. Jurgio par.
Šv. Kazimiero parap., Gary, Ind. 

Aušros Vartų par.
Nekalto Prasid. Šv. Pan. M. par.
Šv. Antano par. Cicero, Il|.
Šv. Kryžiaus par.................
Mt. Carmel par. Melrose Park 
Šv. Petro ir Povilo par., Kenosba, YVis.

DECATUR, Ala., gr. 2. —^v. Mykolo par.
Vakar teismas trečiu kartu Visų Šventų par. Roseland

Dievo Apvaizdos parap.
Šv. Juozapo parap., Bingbamton, N. Y.

, ftv- Baltramiejaus par., V^aukegan, III.
boro, Ala., užpuolė dvi balto- pp|ro įr povį|o par. yy. Pullman 
dės moteris. Sv. Juozapo par. So. Chicago, III.

pripažino mirties bausmę vie
nam iš 7-ių, kurie arti Scotts-

130,61' 
123365 
102 J 

93,1 
79,( 
56,512 
51,95 
13,7( 
13,5<X 
13,( 

8,542 
8,2 
5,( 
4,501 
3,665 
3,201

,1B
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“DRAUGAS”
(teina kasdien. itakyrua •ekuikdlenlua

PRENUMERATOS KAINA: Metams — »«09. pu. 
•ei metų — *3.60; Trims mtneslams — *3.00; Vienam 
mėnesiui — 76c. Europoje — Metams *7.00; Pusei me- 
*U — *4.00. utopija 01c.

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrą- 
Mna Jei uepraloma tai padaryti Ir neprfalundlama tam 
tikslui palto tankių.

Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 11:00 ral. 
vasdlen.

Skelbimų kainos prlsninCTamoe paretkalavua 
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki

5 vai. po piet

“DRAUGAS”
LITUUANIAN DAILY FRIEND

Publlsbed Daily, mcept Bunda?.
BUBHCRIPT1ON8: tone Tear — **.0P- 31* Ifontba 

— *1.60; Tbree Montbs *1.00; One Montk — 71c. 
Europa — One Yekr — *7.00; 81z Montbs — *4.00: 
Copy — .Olo.

AdvertlBlng ln “DRAUOAB" brlngs best reaulta.
Advertlalug rate* on applloatloa.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

vadovavimui, parapija geriausioj tvarkoj, 
skolos skubiai mažinamos (liko tik keli tūk
stančiai dolerių), katalikiškos draugijos su
sijungusios į stiprų Federacijos skyrių, ka
talikiškos spaudos platinimo darbas taip pat 
gerai sutvarkytas.

Ši savaitė yra Padėkos Savaitė. Rytoj 
Šv. Mykolo parapijos metinė vakarienė, ku
rią. northsaidieeiai turėtų pavadinti padėkos 
puota, arba net jubiliejine, jies lygiai prieš 
dvidešimts metų pas juos prasidėjo jų vei
kimo atbudimo laikai ir per 4ų laikotarpį 
daug kilnių darbų Dievo garbei, tautos ir 
žmonių gerovei nuveikta.

Mes nė kiek neabejojame, kad ir dien
raščio “Draugo” vajus, kuris dabar eina Šv. 
Mykolo parapijoj, duos gerų vaisių. Geriau
sio pasisekimo!

TRUMPA $V. MYKOLO PARAPUOS 
ISTORIJA

Jau apie 19U0 nf. North Side linių altorių štovylos taipgi 
lietuvių radosi gana skaitlin- buvo sunaikintos. Daug n uos-

.Gerbiamam kun. F. Kudirkai iš vidaus atremontuotu; sese- 
,išsikėlus į Aušros Vartų para rų namus išvalytas; langai ni» 
'pijų, kun. P. Meškauskus uže- dažyti; nauja tvora apie baž
me klebono vietų Šv. Mykole nyčios kiemų užtverta. Skolos
parapijoje 1918 met. Darba ligšiol jau utmokėta ko
vosi labai sėkmingai. Nupirko liolika tūkstančių. Todėl, jeigu 
Seserims namų ir šalia tuščių Dievas gyvų ir sveikų jį lai- 
lotų, kad būtų patogiau gy kys, lai, gal, neužilgo mūsų

gas būrelis. Bet savos parūpi- tolių padaryta. Kol bažnyčių venti h. Jlereikėtų nuomų mo 1 parapija ir iš skolų išsiris
jos jie tuo kartu da neturėjo, sutaisė, lietuviai buvo privers 

Lietuviai, kaipo tykaus bū- ti pamaldas laikyti airių baž-
do žmonės, tuo laiku da vis nyčioj per visų žiemų.
nedrįso susiorganizuoti vieni 
ir steigti savo parapijų.

Bet, laikui bėgant, apie 1902 
m. North Side lietuviai pra-i 
dėjo daugiau susiprasti, vie- j

1912 m. kun. Lukošiaus svei 
kata ant tiek susilpnėjo, kad 
buvo priverstas važiuoti ligo
ninėn.

Septinto klebono northsidie-

kėti. Jisai atmokėjo parapijos 
skolos $3,550.00; 'daug rūpino
si Draugijų sustiprinimu n 
Tautos reikalais. Jis pats au 
kodavo ir paragindavo visus 
neužmiršti savo Brolių tėvy 
nėję.

Dešimtas klebonas buvo kn

HITLERIO APETITAS

DIENOS KLAUSIM/,

ŠV. MYKOLO PARAPIJA

Šiandien norime supažindinti savo dien
raščio malonius skaitytojus su Northsaidės. 
lietuviais. Tai darome “Draugo” jubiliejinio 
vajaus proga, kuris ypatingu įsitempimu yra 
vedamas Šv. Mykolo parapijoje.

Tos Chicagos miesto dalies lietuviai gali 
didžiuotis dviem dalykais: 1) kad jie gyvena 
toje- vietoje, kur lietuviai'pirmiausiai apsi
gyveno, atvykę į šį miestų ir 2) kad jų para
pija daugiau už visas kitas Chicagos lietuvių 
parapijos klebonų yra turėjus. Tai pastebėsite 
iš truųipos Šv. Mykolo parapijos istorijos, 
kurių dedame kitoje dienraščio vietoje.

Northsaidė savo laiku buvo pagarsėjusi 
kaipo stiprus laisvamanių ir socialistų cen
tras. Ten apsigyvenusieji žmonės visokiais 
būdais buvo klaidinami. Bedieviškoji spauda 
plačiai buvo paskleista. Ji nuodijo lietuvių 
protus, ardė visokį tautiškų i-r katalikiškų 
veikimų. Dėl to Šv, Mykolo parapijos klebo
nams nelengva buVo dirbti,^katalikiškųjų or
ganizacijų darbas merdėjo. Rodos, nedaug te
buvo vilties, kad toji lietuvių kolonija kuo
met nors beatsigaus.

Bet Dievo Apvaizda nortlisaidiečių neap
leido. 1913 m. pačiame Bažnyčios priešų (lie
tuvių tarpe) įšėlime Chicagos arkivyskupas 
Šv. Mykolo parap. klebonu paskyrė amžinos 
atminties kun. Feliksų Kudirkų, M. I. C., ku
ris tais pačiais metais buvo atvykęs į Ame
riką, kad Įsteigti Marijonų Kongregacijos ša
kų. Naujojo klebono kelių metų nepaprastas 
pasišventimas parapijai, jos draugijų ir žmo
nių gerovei, naujos gyvybės įnešė į visų lie
tuvių kolodijų. Susitvarkė parapija, atbudo 
draugijinis veikimas, prasiplatino katalikiš
koji spauda (“Draugas”, “Darbininkas” ir 
Marijonų leidžiamoji “Tikyba ir Dora”). 
Gražiai pradėtus a. a. kun. F. Kudirkos ir 
marijonų darbus šv. Mykolo parapijoje ener
gingai ir pasekmingai tęsė ktin. A. Baltutis 
ir 1927 metais jo vietų užėmęs kun. Juozapas 
Svirskas, kvrris ir dabar tebūkleboncuja.

Šiandien Northsaidės lietuviai yra gerai

nytis ir, pagaliau, nusprendė susi|aukl, u!nienyj(J gerh 
nnt visados atsiskirti nuo ki-

Pirmieji komitetai: 
Pranas Linkartas, Ignotas 

Grinevičius, Antanas Statkus, 
Jonas Pajaujis, Petras Geleži
nis, Jonas Norbuta, Jonas Ka
niauskas, Juozas Bernaekas, 
Vincas Brazaitis, Jonas Liut
kus, Petras Gražinskis, Pranas

nigas A. Baltutis. Gerbiamas paržaitis, Klemensas Motie- 
kun. A. Baltutis užėmė šv. Mj j jaitis, Juozas Ūsas, Jonas Sta- 

vėnas, Kazimieras Brundza, 
Boleslovas Slavėnas, Jonas Be

tataučių.
Veiklesnieji lietuviai, susi-1

kun. Jono Ciso. Jis į Šv. My
kolo parapijų atvyko gegu
žės mėnesį, 1912 m. Jšventin-

kolo parapijų vasario mėnesį 
1921 m. Buvo darbštus, ener

Hitleris, Vokietijos diktatorius ir sočiai- būl'?‘ prad5-io kalbėti apie or’ I tas į kunigus 1907 metais, Chi- j 'iri parapijonai laba, rtn,iSj Doniininkas Endžėlis,
... .. ... IZUniZtlVlIllcl SAVOS Darant 1OS. I . _ TU l įtivloin (Vimicznt -r m -r •fašistų vadas, tikrai nepasotinamu pasidarė, j 

Jis varo didelę kampanijų dėl prarastų že
mių pasaulinio karo metu atvadavimo, gra
sina pasauliui nauju karu, jei jo užgaidos ne
bus patenkintos. Toks Hitlerio karingas, iin- 
perialistiškas nusistatymas verčia Vokietijos 
kaimynus ginkluotis. Jo pavydas matant kitų 
tautų žmonių apsigyvenusių Vokietijoj pasi
sekimų, privedė prie žydų ir kitų svetimša
lių persekiojimų. Nors mes čia neginam žydų 
ii' nesigilinain į tuos tikslus, kuriais vaduo
jantis® jie ištremiami, tačiau matom, kad to 
būt buvę galima išvengti išleidžiant atitin
kamus įstatymus ir priverčiant tuos įstatv- 
-mus pildyti.

Bet nė to negana. Hitleris paskelbė ko
vų religijai. Jis būk tai nenori visai religi
jų panaikinti, bet visu savo įšėlimu siekia 
priversti bažnyčias ir dvasiškijų tarnauti jau 
ne be Pasaulio Sutvėrėjui, bet hitleriškam 
fašizmui. Jau jam pavyko kai kurias savotiš-

ganizavimų savos parapijos.
Karlas nuo karto jie pasi

kviesdavo lietuvius kunigus, 
kurie atgaivindavo juos dva
siniai ir tautiniai.

Pirmutiniai tuomlaikiniai 
kunigai, kurie nors ir trumpai, 
bet vis-gi darbavosi įsteigime 
nortlisrdiečiams parapijos, bu
vo kun. Bladislovas Ališaus
kas, kuris tapo parkviestas 

ičia klebonauti 1902 m. irI
klebonavo apie mėnesį laiko.

cago, 111.
Aštuntas klebonas buvo ku

nigas F. Kudirka. 1913 metais

mylėjo. Gerbiamas kunigas 
Baltutis rūpinosi parapijos rei 
kalais, taipgi ir tautos reika

atkeliavo Amerikon, ir tais pa lūs visuomet rėmė ir stambia 
čiais metais tapo paskirtas n,is aukomis prisidėjo. Drau- 
Šv. Mykolo parapijos klebonu.'«* j U susirinkimus dažnai lan 

Tais laikais buvo daug na
susipratimų Šv. Mykolo para
pijoje. Žmonės susikiršinę, 
viens kitu nepasitikėjo. Para
pija taip buvo suirusi, kad

r gręsė pavojus jai visiškai pa-1 JS* I • e • • •i krikti. Tai gerai žinodamas 
i Chicagos Arkivyskupas pasijus pradėjo organizuoti zmo-\ . . . .. . ; . .. 'isaukė gerbiama kun. F. Rudines ir ragino steigti parapija. |

Dėlei nežinomų priežasčių, 
kun. Ališauskas apleido North 
Side.

Anlrns kunigas buvo kun. 
Mykolas Pieža. Jau dabar no- 
rthsidiečiai tikrai manė apie

rkų ir prašė paimti Šv. Myka 
lo parapijų tvarkyti.

Nors buvo nepatogu besiku

kas reformas pravesti protestantų bažnyčiose, įsteigimų savo parapijos. Jie 
pasirinko sau ištikimuosius pryčerius, agi- pradėjo ieškoti tinkamos savo 
tuoja panaikinti Šventojo Rašto senųjį įsta- bažnytėlei vielos ir rūpintis 
tymų, nes jis esųs surištas su žydų tauta ir būsimos bažnyčios vardu, 
tuo būdu užduos didelį smūgį protestantų re
liginėms sektoms • Vokietijoj.

Jonas Tutlis, Jurgis Rodžiu 
kaitis, Vincas Sukackis, Ma 
teušas Vabalas, Adomas Sto 
panauskas, Alfonsas Jasins- 
kas, Matcušas -Varnagelis, Juo 
zapas Stankevičius, Vincenta* 

kydavo, ypatingai idėjinės dr-į Žitkus, Pranciškus Daunis.
gijos visuomet gaudavo 
riaušių tėviškų patarimų. Ge 
rb. kun. A. Baltutis nuošir- 
džiai rėmė jaunimo draugijas: i 
Vyčių, Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Švenčiausios. Pats pri 
klausė prie Vyčių 5-tos kuo- į 
pos, ir visuomet ragindavo 
jaunimų priklausyti prie šių 
draugijų. Taipgi daug prisidė 
jo prie suorganizavimo A. L.

ge-

riančiai Marijonų Vienuolijai K. Federacijos 23 skyriaus 
daug jėgų atiduoti į šonų, bet 
kadangi nebuvo galimybės 
kam nors kitam tąjį nemala 
nų darbą pasiimti, tai kun. F.
Kudirka apsiėmė joje darbuo

Jam energingai

Šv. Mykolo parapijos sekan
čios draugijos gyvuoja ir 
darbuojasi Dievo garbei 

ir Tautos labui:

1. Šv. Mykolo, 2. Šv. Cecili
jos, 3. Parapijos choras, 4. šv. 
Rožančiaus, 5. Aušros Vartų, 
G. Sus-mo L. R. K. 16 k p., 7. 
Šv. Juozapo, 8. Šv. Kazimiero, 
9. L. Vyčių 5 kp., 10. Nekalto 
Prasid. P-lės Švč., 11. La b da
lių S-gos 6 kp., 12. Darbiniu 
kų S-gos 20 k p., 13. Apašta 
lystės Maldos, 14. Moterų S-

ir Federacijos knygyno įstei
gimo; pats aukojo daug gerų 
ir naudingų knygų, ir parašė 
knygynui įstatus. Daug pada-1 gos 4 kp., 15. Federacijos sky- 
rė pataisymų: atnaujino baž- riris, 16. Politikos Kliubas, 17.
nyčios vidurį, kad maldos na
mas gražiau atrodytų; pasta
tė geležinę varpinę, vietoje bu
vusios medinės; klebonijos an- 

ne'rali!^ flukštų pristatė, kuris kai-

klebonai!-
Tūli tarėsi, kad bažnyčia bū jaut iki 1918 metų, parapijos 

tų pavadinta Aušros ' Vartų reikalai taip susitvarkė, kad
Ne be to, kad Hitleris nekibtų ir i ’ Diev0 Mothroa( 0 kun. Pie2.vparapi.ion,s ir dabar 

tulikų Bažnyčių. Ir čia jis norėtų sayot.škų, sj-|ė Mvk(,|0 Arkangeto. pa,nir«i jo nuveiktų
sočiai fašistiškų tvarkų įvesti. Katalikų va
dų, katalikiškos spaudos ir .katalikiškojo vei
kimo persekiojimai jau vedami. Ateina ži
nios, kkd keletas kunigų jau uždaryta į 
kalėjimų dėl vien to, kad jie išdrįso atviriau 
pasisakyti prieš fašistų pragaištingus suma
nymas. <

Bet Katalikų Bažnjčia tai'ne protestan
tų sektos, kurios neturi vįeno vado, neturi

darbų.
Didžiumai žmonių tas suma- i Jo pastangomis gauta Seserys
•nvmas patiko. Antrame susi
lipkime lietuviai nutarė stei
gti parapijų ir statyti bažny
čių Šv. Mykolo Arkungelo ga-

Kazimierietės - Mokytojos; nu
pirkta Marijonams gražus na
mas, kurį Marijonai, apleisda
mi North Side, pervedė para

Statybos ir Paskolos Bendri
ja (Spulka), 18. Akademijos 
Rėmėjų skyrius, 19. Kolegijos 
Rėmėjų skyrius, 20. Tretiniu 
kų kp., 21. Šv. Vardo. 22. Boj 
Sconts’ Troop.

Iš viso randasi 22 draugi 
jos.’ Visiems lietuviams yra

navo virš 5,000 dolerių. Ne- 
skaitant pataisymų, dar 14,00b 
dolerių skolos atmokėjo.

Vienuoliktas mūsų parapijos vietos prie jų priklausyti, it
klebonas yra dabartinis kun. 
Juozapas J. Svirskas. Į Šv.

rbei. Tas nutarimas, ačiū Die-i pijai. Šiandien tam name gy 
v ui, tapo įvykdintas. Tokiu vena seserys - mokytojos, 
būdu kun. Pieža yra žinomas?: Kun. F. Kudirka buvo labai 
northsidieeiams, kaipo mūsų atsidavęs katalikiškoms įdėji-

Mykolo parapijų, Chicago, 111. tautos labui.

verta priklausyti, nes jos vei
kia Dievo garbei, žmonių it

nei galvos, ftei autoriteto. Užėjus kokiam bažnytėlės krikšto tėvas. Jis nėms organizacijoms. Jo pas-
nors kriziui jos greit pasiduoda likimui. Kas
kita su Katalikų Bažnyčia, kuri paties Kris- mėnesius.

išgyveno North Side apie 5 tangomis tapo suorganizuota

taus yra įsteigta. .Jos ne tik Vokietijos na- Trečių kunigų .northsidie
zistai, bet ir pats pragaras nenugalės. Uit- čiai turėjo kun. V'. Matulaitį, 
leris skaudžiai apsivils, mėgindamas jų ko-.jjis, išbuvęs Vos tris savaites, 
voti ir nugalėti.

Priežodis sako, .kas nori perdaug apžio
ti, dažnai užspringsta. Perdidelis yra ir Hit-

organizuoti. AčiTi kun. Srirsko pasekmingam lerio apetitas;

apleido.
Ketvirtas klebonas buvo

kun. Bukaveckas. Jis atvyko 
čia 1905 m. Išbuvo tik dvi sa
vaites laiko. ' ,

i l yčių 5-ta kuopa, kuri dabai 
yra skaitlinga nariais; taip 
pat jam pradėjus, o kitiems 
padedant, įkurta knygynas, 
kuris ir rtabar gerai stovi it 
turi Įvairaus turinio knygų.

Jo rūpesniu tapo įkurta La
bdarių Sąjungos kuojai, Kata
likų Spaudos kuopa, rodos, A-

Penktas northsidiečių kleho pašlalysiės Maldos draugija it 
nas buvo Juozas Staškevičių*, i t,at‘K Kitų jianašių drahgijų. rūpesčiu 
Jis daugiausia jiridėjo dar|,o1 dis m-apkinkė n. i vienos drnu- 
ir jam pasisekė nupirkti ;n.'gijos, atsilankydavo į jų susi 
rnę bažnyčiai ir. pagaliau,- ha- rinkimus, duodamas visur sa- 
žnyčių pastatfti. Kertiniu ak vo tėviškų patarimų. Ypač pa- 
niuo buvo j šventintas ir j. , rodė savo prisirišimų prie Ve
dėtos į savo vietų rugsėjo 27 ragindamas visų jaunimą 
vi., 1904 m. j priklausyti prie jų. Jis savo

Bažnyčių pašventino vvsku- ramiu, šultii būdu niekam nė
pas Petras Jj Mtildon, J. M ra uždavęs širdies; jis br.v>’,nu ’r Pas’hlarbavimn, be 

v isų tnylinuis ir gerbiamas. jokios skolos įtaisyti nauji

atvyko birželio 11 d., 1927 m., Parapija gražiai gyvuoja, 
o ant rytojaus, sekmadienį,; Jos vertė siekia virš $85,000.- 
birželio 12 dienų, atlaikė šv. 00, o skolos turi tik $4,700.00. 
Mišias. Gerb. kun. J. Svirskas .Jeig-u parapijonai sutartinai 
yra ramaus būdo žmogus: ma- su klebonu veiks ir ateityj, 
žai kalba, daug difba; viešai tai ir skola neužilgo iftnyks. 
rodytis nenori, ir garbės ne
trokšta; myli savo žmones it 
su jais gražiai sugyvena. Kas 
žmogaus būdų pažįsta, tas vi
suomet pasakys, kad kun. Svi 
rskas yra širdingas ir dievo 
baimingas kunigas.

Jau treti metai kaip kun.
J. Svirskas darbuojasi. Savo 

ir sumaningurm. 
daug jiutuisymų mūsų jtarajii 
jos nuosavybėje padarė. Pir: 
niais jo buvimo metais, likosi 
aptaisyti ir nudažyti bažnyčios 
mokyklos ir seserų natrrų lan 
gai; atremontuoti mokyklos 
kambarini. Antrais nidtnis, ge 
tų pampi jonų ir choristų pu

Šv. Mykolo parap. bažnyčia ir mokyk lą, Rytoj per sutnų šioj bažnyčioj kun. J. 
Maeiulionis, M. I. C., “Draugo” administra torius, sakys pamokslų apie katalikiškos 
bpaudos reikšmę. Northsaidėj dabar eina dienraščio jubiliejinis vajus.

arkivyskupo Qnigfey pagalbi
ninkas, spalių 1 d.. 1995 m.

, sekmndimyj. Bažnyčios urcbi-
tektos yra buvęs Jon.as 
kovoki.

Flirl-

i Tėvas Kudirka, pamatęs,! vargonai, kurie kainavo virš 
kad Amerikos Lietuviams trū Į$J>W)0.00, ir kurie, šiandien į 

• ksta dvasinio turinio laikraš (‘.Tns bažnyi'ictn, savo švelniais 
kurie dėstvlu religijos 1 ” tnaioniais balsais kelia kic*etų,

klausimus, įkūrė Šv. MĄkolo 
spaustuvėlę

į Jis atvyko j šv. Mykolo para 11 Meido tikėjimiško turinio 
'pij;) 1906 m. .T«i buvo jaunas laikraštį “Tikyba ir Dora”, 
'kifliigas, tik kų įšventintas. kuris trumpu laiku įsigijo na 

Naujų Metų naktį, 19G8 m., niaŽų skaitytojų skaičių, 
užsidegė bažnyčia. Didysis ui- t Devintas klebonas buvo kli

torius 'sudegė visiškai, o ša- nigas Pranciškus Meškauskas.

šešias jinrapijos klebonas
buvo kun. Norbertas Lukošių*. | bažnyčios sklejte

k vieno siėlų prie Auksinusio
jo. Taij> pat, tų jiatį metų, at 
reiiuftituota bažnyčios ir.nio 
kvklos koridoriai ir svetainė 
Šiemet aptaisyta iš lauko ba-
zų ynos

Metinė parapijos vakarienė 
įvyks gruodžio 3 d., parapijos 
svetainėje. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Ši vakarienė bus viena 
iš puikiausių. Bus graži pro
grama, kurių išpildys parujii- 
jos choras, vedamas N. Kulio. 
Be to, dalyvaus mokyklos vai 
kų choras, priruoštas seserų 
mokytojų, programoj bus ir 
svečių. Bus keletas svečių ku
nigų. Visi purajiijonai kvie

čiami į vakarienę. Dirbom jst 
ištisus metus (parapijos gero
vei. Dabar susirinkę pasidžiau 
gsime ir pasidalinsime įspėt-

I V • •džiais.
Ši parapijos vakarienė su

stiprins mūsų rffiius, kad ir 
kitais metais vienybėj galėtu
mėm dirbti parapijos gerovei.

Komit*'-^a

SVEIKA RHRUA!
Knyga turi 200 puslapių 

rašto, 8 didelius ant gražios 
popieros Svč. Marijos ir Jė

ir mokyklos namas zaus paveikslus.
(tuck-pointing); bažnyčiai už
dėtas naujas stogas; klebonija

DRAUGAS ’Ftffc. 00., 
2334 So. Oakley Avė.
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KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP., CICERO
VYRAI!

ADVENTAS

Gruodžio 3 d. pripuola pi
rmas Advento ir šio mėnesio

j Jai suteiktas. Marija yra ir 
(Mergelė ir Motina. Ji tapda
ma pasaulio Atpirkėjo Moti-Į 
na nenustojo buvusi skaisčiau

Įską nesenai buvo naujai jren- 
'gęs ir visai nesitikėjo tokios

įjos moterys ir mergaitės įsi-i“good time”. Dr-ja reiškia 
Į rašyt į Šią draugiją. padėką F. Jankaičiui už pasi-

Per vakarienę naujos narės :^ai ^ax *nuE 
bus priimamos nuo 16 iki 20 X Gruodžio 5 d. mergaitės

IMI6RANTĮI PROBLEMOS
Permainant svečio stovį 

KLAUSIMAS. Atvykau j šj

sekmadienis. Šio sekmadienio Į šioji Mergelė. Kaipo Mergelė, 
Evangelija primena mums bū- j Ji paprastai laiko savo ranko-

Gera proga gruodžio 3 d., 7: nelaimės. Sakė, ir pinigą sn-jme^ dykai, o nuo 20 iki 2.), rengia buneo vargšų naudai, 
vai. vak. dalyvauti Šv. Moti- degė apie du šimtai dol. Gai-jm- PU8? įstojimo mokesčio. A isi kviečiami atsilankyti. Do-|»ajį kajpO svečias. Nelabai se
nos Dievo Sopulingos dr-jos'la. '---------------------Rep. į Kviečiame visus atsilankv- j vanos bus gražios, rankų dar-‘na« įgtekfjau uį Amerikos pa
rengiamam metiniam pokyly, ------------------- Į *l*

Dr-ja Šv. Dievo Motinos So-Įparapijos svetainėj. Parodyki-
Korespondentė bo. Jas 

gaitės.

simąjj, didelėj garbėj ir didu 
nybėj Išganytojo atėjimą, kai
po teisingiausiojo Teisėjo tei
smo dienoje, kad mes tuomi 
būtume paraginti tinkamai ir 
vertai sutikti Jį, Kurs iš mū
sų meilės tapo Žmogumi, gi
mė iš Švenčiausios Panelės Ma 
rijos silpnas, bet pilnas tobu
lybės ir išminties Vaikelis, Kn dogma labai vaizdingai išrei-

me moterims savo prielanku-[pūlingos buvo surengus bingoj Lapkr. 26 d., Nekalto Dra
mą, jei norim, kad jos būtųiparty lapkričio lti d. Komiai-j s*dčjim° draugija šventė pen- 
mums ištikimos. Visi vyrai ja (U. Išganaitienė, B. Kučie-, k*°Bkos n,e^U sukaktį. Ryto 
atsilankykime į. jų surengtą| nė, A. Jablonskienė) gražiai vlsos n®iės, apie 70, per sv. 
puotą. Programa taip pat bus; pasidarbavo. Pelno padarė su- priėmė šv. Komuniją,

virš $25.00.
! giedojo dr-jos vice-pirm■> I . *

Šv. K. A. R. 9 skyrius tu- Kutaitė. *
Pra idėiimo *“*’ ^ur*m j°,n atsilyginti. Vi- rėš susirinkimą gruodžio 5 d.J ^’sių R^rii. kleb.

si eisime ir aš ten būsiu. Rep. 17:30 vakare, parapijos moky-1 aieūnns, suteikė visuotinus

je leliją, kuri reiškia Jos ty
rumą. Kaipo Motina Ji visuo
met turi dievišką Kūdikėlį ant 
savo rankų, ir dažnai su ka
rališka lazda, tas pažvmi Jos . . . T_ , ,, , r.. . jvain. Kada buvo vvrų sure-karališką išaukštinimą, nes,' , . . ; 1T. , . . K, .. ' ngta vakariene, moterų buvoJi būdama Dievo Motina yrai , . . _ , *. i • & * • i- i- - pilna svetaine. Dabar mes, vy-Angelų ir Šventųjų Karaliene, i _ . A A ., ._A.
Marijos Nekalto

lį” surėšti.

padirbo pačios mer- • |iefio Ar „„ man trikia tei. 
V yrai galės ‘ ‘ pvnok-

A. Šūkis

PATAISYMAS

rai,

Cieeros Dariaus-Girėno rin- 
i Tuo metu solo labai gražiai kliavos komiteto narių sąraše 

S. įvyko klaida. Atspausdinta F. 
Sriubienė, o turėjo būti K. 
Sriubienė.kun.

rio šventę su didelėmis iškil
mėmis ir džiaugsmu gruodžio 
25 d. kas metai švenčiame. Vi
sas Adventas yra skirtas at
gailai, prisiturėjimui ir įvai
rių linksmybių Bažnyčios draų 
džiamų prisilaikymo laikas, o 
reik rūpintis nuolankiai su di
džiausiu dėkingumu apmąsti- 
nėti neapsakomai didelę Dan
giškojo Tėvo viengimio Sū
naus, Jėzaus Kristaus Įsikū
nijimo ir Užgimimo paslaptį 
ir Jo meile bei gailestingumu 
šiuo laiku naudotis, kad būtu 
ine rasti kitados Jo teismo dit I 
noje teisūs.

Šį sekmadienį, pirmose Mfc 
šiose Sodaiietės, mergaitės it 
moterys bendrai priima Šv. 
Komuniją. Šios Mišios laiko 
mos Sedai iečių intencijai, dė 
kojant Dievui už Jo teikiamas 
malones. Tuojau po Mišių bus 
priimamos mergelės, norinčios 
įstoti į Sodaliciją. Po to So- 
daliečių metinis susirinkimas 
ir draugiški pusryčiai mokyk
los kambaryje, šiame susirin 
kiine bus renkama nauja So 
dalicijos valdyba ateinančiam 
1934 metui. Šį metą yra ener
ginga ir veikli valdyba, kurią 
sudaro Ieva Kulvįnskaitė, pi
rm., Mar. Vasiliauskaitė, rašt., 
An. Bagdonaitė, ižd. Sodalie- 
tės daug atliko kilnių veika, 
lų savo draugijos ir parapijos 
labui. Jos rimtai ruošiasi pa 
dvigubinti savo draugiją it 
daug daugiau suteikti parapi
jai pagalbos. Gero pasisekimo.

Antrosios Mišios — suma 
bus su įstatymu Švenčiausio
jo Sakramento, kaip ir kiek
vieną pirmą mėnesio sekma
dienį. Tuojau po Mišių Mote
rų Sąjungos 9-tos kp. susirin

škiama, veizint į Švenč. Paffe-i
t

lės paveikslą ar statulą baltai ( 
pasirėdžiusią, mėlynas ploščius 
ant Jos pečių, stovi ant mė
nulio, ir žalčio galvą turi pri
mynus savo koja.

klos kambaryje. Visi nariai, atlaidus.
Lapkr. 28 d., apie 2:30 ryto prašomi atsilankyti ir naujų ' , v*sa,n v’sos mergaitės su j 

ugnis sunaikino Kvedero uz-1 narių atsivesti. Reikės svars- **’ *n^0 Parapijos salėn pusry- 
eigą, 4903>W- 14tb St. Nuos-įtyti daug svarbių dalykų. Be/‘aais’ kuliuos pagamino ko- 
toliai nemaži: Žmogus bėdavo-1 to, šis sus-mas priešmetinis. !,nisi-iu su pagalba Sriubienes

Švenč. Panelės piešiniuose 
baltas drabužis pažymi Jos ne
kaltumą ir šventumą, kuriais 
Ji buvo išpuošta pačiame Jos 
prasidėjimo momente. Švenč.

’ Trejybės nusprendimu Ji pra
sidėjo nepalytėta pirmapradės 
nuodėmės, nes Dievo valia Ji 
tapo pasaulio Atpirkėjo Moti
na ir pikto gundytojo Sutrei- 
škėja.

Dangaus tvirtovės- yra mė
lyna spalva — Švenč. Panelės 
plosčįflus panaši spalva rodo
Jos dangiškuosius troškimus,*
kad Ji gyvendama ant žemės 
nuolatos turėjo mintis ir širdį 
danguje, ir visuomet; vaikščio
jo Dievo akyvaizdoje atlikinė
dama savo kasdieninių parei
gų darbus. Marija užlaikė vi
są savo gyvenimą skaistų ne
kaltumą ir šventumą, kuriais 
Ji buvo Dievo papuošta pa
čiame Jos prasidėjime, saugo
dama angeliškai savo tyrą šie 
lą nuo mažiausio nuodėmės 
sutepimo. Ji visuomet turėjo 
akis atkreiptas į Dievą, apmą- 
stinėjo išganymo tiesas, ir ka
rštas maldas siuntė į Dangų.

Mėnulis yra nepastovus, jis 
mainosi, bet Marija stovi virš 
jo, tas reiškia Jos tvirtą pa
stovumą Dievo ištikimybėje, 
maldoje ir uoliame tarnavime 
nuo Jos kūdikystės iki Jos 
Dangun Pąėmimo. Antra rei
kšmė Jos stovėjimo ant mėnu
lio, tai Jos suteikimas stebuk
lingos krikščionims pergalės 
ant turkų mūšiuose Lepanto’-

ja turėjęs mažą apdraudą; sa
kė, nepadengsiąs nuostolių. Vi

Korespondentė ir Dannien*s- Ta»Pgi įteiktos 
į brangios sagutės sekančioms 
narėms: E. Mikulytei, L. Mi-

ŽINIOS Iš ŠV. KAZIMIERO 
PARAP., CHICAGO, 

HEIGHTS

Metinė vakarienė Š. D. M.!i o i , - , j»- „.kulvtei, M. Daunytei, V. Si-pirkdamas žmoniją iš šėtono. Sopai, dr-jos bus gruodžio 3!minauskaitei> j Wa,tak-iateii
vergijos. Marija ir toliau lai
ko žalčio galvą primynus, nes
Jį saugoja Jos Sūnaus įkur-, B. Jurgelaitg ir E. Bružienė, 
tąją Bažnyčią nuo pragaro už- j Bus graži programa.

d. Komisijoj darbuojas: F..,, -,, , ... . TT Ty . I M. Meteliunaitei, B. Bak iunai-
Mockaitiene, U. Išganaitienė J . , .. • ,tei, A. V ikrikaitei, S. kaul v-

puldinėjimų ir visus piktojo. Per vakarienę bu*duodama kiūtei.

tei, J. Stancikaitei, B. 
tei, A. Jaukštaitei ir

Feizai-Į 
A. Šu-

priešo spąstus 
kais.

Sekmadienį, gruodžio 10 d. 
Šv. Vardo draugijos, visų vai
kinų ir vyrų pirmose 8 vai. 
Mišiose bendras priėmimas 
Viešpaties Jėzaus šv. Komu
nijoje. Po Mišių šv. Vardo dr- 
gijos susirinkimas ir pusry-', 
čiai mokyklos kambaryje. Su-Į 
sivienijimo susirinkimas bus 
tuoj po antrųjų Mišių — su
mos. Nepamirškite dalyvauti.

paverčia nie- į dovanos toms narėms, kurios 
išbuvo draugijoj 20 ir 10 me
tų ir neėmė jokios pašalpos.

X Pereitą penktadienį mer
gaitės buvo surengusios šokių 
vakarą (‘Collegiate Huddle’).

Šv. Kazimiero bažnyčioj 40 
vai. atlaidai prasidės sekma
dieni, gruodžio 3 d.

sę pasilikti J. A. Valst. nuo- 
latai J

ATSAKYMAS. Ne. J. A. V.
| turėsi apleisti. Bet sulig ne- 
senai išleistų instrukcijų, vy
ras galės paduoti peticiją dėl 
nekvotinės vizos (forui 633), 
kuomet ^tamsta dar esi šioje 
šalyje. Kuomet vyras gaus 
pranešimą iš Wasbingtono, 
kad nekvotinės vizos išdavi
mas autorizuojamas, tada ga
lėsi išvykti į paskirtą šalį, kur 
turėsi asmeniškai nuvykti pas 
Amerikos konsulą gauti vizą. 
Tokia kelionė j svetimą šalį 
neišvengiama, kuomet svečias 
bando permainyti savo stovį 
ir nori būti reguliariu imig
rantu. Vyras lengvai galės pa-

Vakarais pamokslus sakys ’«Pinti- '"bl' iS«8Uti- nekvoti- 
knn. vaitukaitis, kun. Linkus į"« vi“> nuolatiniam apsigyve-

ir kun. Bičkauskas.
Rytais pamokslus sakys kun. 

Čemauskas ir kun. Lukošius.

nimui, nes tamsta esi žmona 
' Amerikos piliečio.

(F. L. I. S.)
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Kviečiama visos šios koloni- Vakaras pasisekė; visi turėjo =

CUNARD
Del Geresnio Poilsio

žinoma
Ypatingai Žiemos Laikui 

*■ Rekomenduojame

kimas mokyklos kambaryje, j je> Teniegvare jr Viennoje ir 
Prašoma visas nares dalyvau- ,nuo to ,aiko turkfii buvo per.
th i galėti ant visados, kurie labai

daug darė žalos krikščioniš-
SV. P. M. N. P. ŠVENTE

Penktadienį, gruodžio 8 d. 
Švenčiausios Panelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo pripuola 
šventė. Šioje šventėje kiekvle 
nas katalikas privalo išklan 
syti šv. Mišias. ŠŠ. Petro it 
Povilo bažnyčioje tiems, kurie 
eina ankstį į darbą, šv. Mišios 
bus laikomos 5:30 vai. ryto, o 
visiems kitiems antros Mišios 
9 vai. ir palaiminimas Šven
čiausiuoju Sakramentu. Prieš 
Švenčiausios Panelės šventę 
išpažintys 3 ir 7 vai. vakare 
bus klausomos.*

Mes turime kiekį Švenč. Pa
nelės atvaizdavimų, kurie gy
vai mums primena Jos įvai
rins nuotikius, ir nepaprastas, 
antgamtines Dievo malones

Sekmadienį, gruodžio 17 d. 
mokyklos mokinių Įvyksta gra 
ži ir labai įdomi programa. 
Seselės savo mokinius labai 
puikiai išlavino išpildymui 
šios nepaprastos programos. 
Tėveliai, broliai, sesutės ir ar
timieji prieteliai bei pažįsta
mieji turėtų nepraleisti šios 
retos progos. Naudokitės, nes 
toki pa’rengimėliai retai yra 
daromi. Naudokitės, kurie su
prantate meno grožį, nes šia
me parengime jį išvysite. Nau 
dokitės, kuriems rūpi parapi
jos gerovė, nes savo atsilan
kymu prisidėsite prie parapi
jos palaikymo. Gerai tie pa
darys, kurie tikietus įsigys iš 
kalno. R-is.

LIETUVĄ
PATARNAVIMAS • SMAGUMAS • GREITUMAS

(per Angliją ar Prancūziją)

Namo Į Lietuvą Kalėdoms
Prirengkite Savo Prisirašymą Dabar — Du 

Specialiai Išplaukimai Yra Priruošti ant 
Milžiniško Greito

S. S. “BERENGARIA“
Iš New Yorko

Lapkr. 29,1933 Gnod. 15,1933
Dėl Pilnų Informacijų Kreipkitės Į

“DRAUGAS” PUB. CO. ‘
2334 S. Oakley Avė., Chicago

Arba

CUNARD LINE

SIMMONS
SPRINGSINJ MATRASĄ!

TEL. PR0SPECT 7960—61

koms šalims.
Po Švenč. Panelės kojų pa

mintas žaltys primena mums 
Dievo žodžius kalbančius ro
juje žalčiui: “Aš padėsiu ne- 
prietelystę tarp tavęs ir mo
teriškės, ir tavo sėklos ir jos 
sėklos: ji sutruškins tavo gal
vą ir tu tykosi jos kulnyje“. 
Marija jau sutrynė žalčio gal
vą savo prasidėjime, tai yra, 
Ji pergalėjo piktąją dvasią 
būdama ypatinga Dievo ma
lone nepalytėta nei mažiausia 
pirmgimės nuodėmės dėmele. 
Atvaizdas Švenč. Panelės po 
Jos kojomis žaltys primena 
mums tikėjimo tiesą, Jos ne
kaltą prasidėjimą ir Jos Die
vo motinystę. Ji pagimdė Jė
zų Kristų, Kurs sunaikino pi
ktosios dvasios karalystę at-1

Atlas Fuel Company
Liotniii Angliu Vardas

Lai jūsų anglių aruodas esti jūsų 
taupumo sąskaita. Jūs negalite pra 
laimėti pinigų investuojant juos j 
jtuns reikalingas anglis.

Mes parduodame įvairios rūšies 
anglis — dėl Hot Water ir štymo 
boilerių ir virtuvių pečių.

Pocaliontas, beduminės. Pennsyl- 
vanijos kietos anglys, antracitas, 
Black Ban Lump, Consolidation 
Millers Creek and Kopper Coke. 
Taipgi Salia ra anglys.

Specialės kainos, mokant cash.

4913-19 SO. PAULINA STREET
Near 49th Street. Chicago, Illinois

V. OAPSZEWICZ, Pres. R. F. OAPSZEWICZ, Sec. and Mgr.
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Niekas kitas iš Rakandų Nėra taip Svarbu keti p. kad

GERAS LOVOS ĮRENGIMAS

Nes rytojaus gabumas priklauso nuo poilsio ir kurį tik 
gali suteikti tik geras Matrasas, tai yra SIMMONS!

Peoples Furniture Co. Krautuvės yra autorizuotos ir 
užlaiko visų eilę geriausių, tvirčiausių ir gražiausių 
Sinmions M atrašų.

BEAUTY RĘST, ACE, DEEP 
SLEEP, SLUMBiER KING .

• Kurių kaina bile didžio prasideda

NUO IR
AUGŠC.

Taip pat, čia rasite SIMMONS gražiausių Lovų, lovom 
Springsų ir Studio Coucbes.

Galite Pirkti ant Lengvų Išmokėjimų. ,
, Saugiausiose Lietuvi)! Krautuvės.

S 4»TT-«» AftCHtft AVI. «M RICHMOND JT. JUJ-4O W. e»r* JT. * MAM.CWOOO AVJ

| 4177-83 Archer Avė. - 2536-40 W. 63rd St.5 ’ (Prie Richmond St.,) (Prie Maplewood Avė.,
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pBicais šeštadienis, gruodžiu 2, 1933

C H I C A G O J E

KAS NAUJO DIEVO 
APVAIZDOS PARAP.

SVARBUS PRANEŠIMAS

X Keikia stebėtis, kiek mū
sų kolonijoje priviso nepilna
mečių vagišių. TVumpu laiku 
apie dešimtis vaikėzų už įvai
rius prasižengimus pakliuvo į 

i policijos rankas. Kitiems net
Pirmadienio vakarą, giUod.liki $20’0U° .už‘

žio 4 d. Dievo Apvaizdos ba-istatas už su «“k-
žnyčioje prasidės jubiliejinės ,aiA T5val kal“ nž nuP,lzlfl
misijos, kuries pasibaigs gruo 
džio 17 d. Pirmosios savaites

rėjimų savo vaikų. Paprastai, 
tokie vaikėzai girtuokliauja ir

vakarai nuo gruodžio 4 d. ild;naktimis ° teva-
10 d. skiriami yra moteriminesiin,a I>rien””i,» sus‘ab- 
ir mergaitėms, antrosios _ Laikas aW™8ti.
nuo gruodžio 11 iki 17 d. vy
rams. Rytais 8:33 vai. pamal-į 
dos skiriamos bendrai visis-j 

ms. Misijų pamokslus sakys 
garsus misijonierius, gerb. Tė

Reporteris

vas J. Brušikas. Pradžia ad
vento, todėl laikos labai pato- svetainę 7:3l) su dr-jos ženkle
lis susirūpinti savo dvasios ^iais-
reikalais. Taigi, ypač šios pr»-' Tų dienų įvyksta Šv 
rapijos lietuviai katalikai ra- boros pagerbimo diena.

tų svarbių reikalų svarstymai. Į ms labai širdingos. Daugelis 
Valdyba jų yra mūsų kolonijos mergai-

— —— tės, kurios čia mokinosi, dar-
Moterų.Sujungus 21 kuopos 

priešmetinis susirinkimas į- 
vyks sekm., gruodžio 3 d., 1 
vai. jiopiet, parap. mokyklo# 
kambary. Visos narės prašo
mos susirinkti. Bus renkama 
valdyba 1934 m. ir svarstoma 
eilė svarbių reikalų.

ŽINIOS Iš šš. PETRO IR
POVILO PARAPIJOS, 

WEST PULLMAN
X Gruodžio 2 d., parap. sve 

tainėje įvyks pasilinksminimasI •
šokiai parapijos naudai.

X Sekm., gruodžio 3 d. Šv.

bavos ir kurias visi gerai pa
žįsta. Jos taip pat yra mūsų! 
seserys ir joms taip pat rei- Į 
kalinga parama.

NAUJIENOS Iš VISŲ 
ŠVENTŲJŲ PARAP., 

ROSELAND

mokyklos kambary. Visos na- Parašė S. Čiurlionienė. ... ,10c. 
rėš būtinai susirinkite, nes) Gitus Tanius Genijus. Pra
bus renkama nauja 1934 m.' ma 2-se dalyse. Parašė kun. 1. 
valdyba. E. Statkienė., rast. Į Vaicekauskas. Kaina ....30c. 
TEATkALlŠKI VEIKALAI i “DRAUGO” KNYGYNAS

KUN. B. SUGINTAS kai-1 lapelis Ministerijoje Ta*-I 2334 So. Oak»ey Avė. 
Valdyba ir Komisijaibės: sekmadienį, 12:30 Val.Mo,wiw*as ir laiškai-| Chlcago, III.

■----------------  , Visų Šventų parap. salėj, Ro-
Teatrališkoji draugija Rūta selande, ir 3 vai. Šv. Kryžiaus 

No. 1 rengia šokių vakarų su parap., Town of Lake. 
dovanomis (už gražiausius lie
tuviškus ir amerikoniškus šo
kius) šeštadienį, gruodžio 2 d.,
Iiollywood Dine & Dance Ta 
vern, 2417 W. 43rd St. Per va 
karų bus dykai priimami dr 
gijon nauji nariai. Visi kvie-! 
čiami atsilankyti.

Šv. Barboros dr-ja eis In 
corpore prie šv. Komunijos 
gruodžio 3 d., 8 vai. ryto.

Prašome narių susirinkti į Veronikos dr-ja eis in corpore,
..ir,;.,,. 7.OD .... .j.. rtriu Kntmini T'lmiiiriia »prie sv, Komunijos. Draugija, 

Šv. Veronikos gerai gyvuoja 
ir turi daug narių. Pimiinin- 

Pra- ke Yra P- V- Lapienė. I

KAS 6IR0ĖT AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOJ, 

WEST SIDE

1

IŠ N. PRAS. P. š. PARAP., 
BRIGHTON PARK

Moterų Sąjungos 20 kuopos 
Komitete* priešmetinis susirinkimas į- 
__ . vyks gruodžio 4 d., 7 vai. vak.,

Wt DO 0U8 aa»T

“SALOTAR AS BITTERS”
TAI YRA GERIAUSIA GYDUOLĖ DĖL VISOKIŲ NEGE

RUMŲ PAEINANČIŲ NUO PILVO NETVARKUMO:

PRIETVARAS, PRASTAS APETITAS,
IŠPŪTIMAI, GALVOS SKAUDĖJ IMAS
ATSIRAUGĖJIMAS, NERVIŠKUMAS ir t.t.

Padarytas iš parinktu naudingiausių vaistų šaunios mcdikuliš- 
kos vertės. Jis yra kibai veiklus ir taipgi priimnus. Pataiso 
apetitą ir priduoda gerumo visam kūnui. Jeigu jūsų aptieko- 
rius neturi SALUTARAS BITTERIO — tai reikalaukite tie
siai iš mūsų. i

SALUTARAS DRUG& H. CO.
Phone CANal 1133 639 W. 18th St.

CHICAGO, ILL.
X Nekalto Prasidėjimo no- į

,v . .... . , , , w t , oo j •», •, i venos pamaldos rytoj bus įboginami ir kviečiami pasinau- [Home narių skaitlingai daly-1 X Lapkr. 29 d. per tskil- gy
doti šita nepaprasta dvasios! vauti. Valdyba mingas ŠŠ. Petro ir Pauliaus
puota. _______ i bažnyčioje Ona Ališauskaitė

Kun. I. Albavičius, klebonas &v- Teresėlės draugijos m? : su Juozapu Jarr priėmė Me
tinis susirinkimas įvyks pir-' tėvystės Sakramentų. Abu ri- 
madienį, gruodžio 4 d., 7:30 i uiti ir pavyzdingi katalikai.KONCERTO BELAUKIANT

______ vai. vakare, parapijos svetai-
Ateinantį sekmadieni, gruu-'nėj®- Po susirinkimo narės tu- 

džio 3 d. parap. salėje įvyks r<*s ea,,d ir bunco party pami- 
nepaprastas koncertas, kurio ujimui draugijos keturių me-
programų išpildys L. V. Chrie. • Tų gyvavimo. Po party

Progress
FURNITURECO.
KRAUTUVĖJE 

Siūlo naujausis

Radios
Už mažiausią kainą 

mieste!Kent
J.J.BAGDONAS

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 

savo rūpesčius. Pašaukite:

Tel. REP. 3100
2506 W. 63r*d St.

Didelis skaičius mergaičių i 
lanko novenos pamaldas. Taip' 
pat nemaža ateina moterų ir j 
vyrų. '

X Paukščių bazaras baigės 
sėkmingai. Didžiausia laimė

Jau sugrįžo į West Pull- teko Marijonai Rudžiūtei. Ji 
laimėjo paskutinę dovanų —

Linkime malonaus gyvenimo 
ir Dievo palaimos.

'X
man Zigmas Gedvilas ir pra

bus dėjo dirbti senam savo darbe.
Jis čia reikalingas prie vei
kimo. , *

X Lapkr. 27 d., parap. sve-j 
tainėje kalbėjo kun. Ben. Su

Apskr. “Dainos” choras, p. J.jvaiae8-
Saulio vadovaujamas. Paskli- Parapijos bazare draugija 
dus šitai linksmai žiniai, su- turi bfld.'f; joj randasi labai 
judo aštuoniolikiečiai, nes visi j 8ražių bei įvairių dalykėlių, 
myli lietuviškų dainų ir šitos' kuriuos pačios narės padarė, gintas iš Brazilijos. Aukų su- 
dainos geriausius atstovus — jBazaro pirmininkė yra A. Va-'dėta Brazilijoj vargstantiems
Chica^os lietuvių katalikų ri-.^^enė. ( Alfa Į lietuviams $42.00.
nktinį chorų, kuris per daug 
įlietų tarnauja mūsų visuome
nei ir puošia svarbiausius jos

X Parapijiečiai pradėjo rū
pintis atnaujinimu statulų ha-Praeitų sekmadienį tarp vi

sų, kurie dirmavojosi, radosi j’žnyčioje. Kai kurie jau rengia 
gyvenimo Įvykius. Šifų “sur- i' J)r- A. R. Izauraičio sūnus, 'tam tikslui bunco party gruo- 
prizų” ruošia mūsų paTap. Laurynas, kuris gayo vardų! džio 17 d.
jaunimas, priklausąs L. Vyčių Lrlgardas. Kūmu buvo Dr. Jo- 
4 kp., kurio pastangomis įvyk- nas B- Po^ka. 
sta šitas dainos vakaras. Mū-' Vakare jo tėveliai iškėlė 
sų parap. choras su savo vadu šaunių vakarienę. Rep
p. K. Saboniu širdingai remia

kalakutų. '
X Draugijos Aušros Vartų!

vyrų ir moterų bunco party į 
bus šį sekmadienį, gruodžio 3 ! 
d., 4 valandų popiet, parapijos 
svetainėje. Lošėjams bus įvai
rių dovanų. Kviečiame visus

t
ir iš visur atsilankyti. Steng
simės visus maloniai priimti.

Aušrhūatis

šitų koncertų. Tikimės, kad 
visi dainos mylėtojai, ypač aš- 
tuoniol i kiečiai nepraleis šitos 
nepaprastos progos ir skait-i 
lingai susirinks į šitų lietuvi!-į 
ko meno šventę. Rėmėjas

iŠ ŠV. KRYŽIAUS PAR 
TOWNOFLAKE

KAS VEIKIAMA GIMIMO 
P, ŠVEN. PARAPIJOJ, 

M AROUETTE PARK

Lapkričio 29 d., 5 vai. po
piet šv. Kryžiaus bažnyčioj 
priėmė Moterystės Sakramen
tų žinoma veikėja A. Mikolai- 
tė su P. Kalvaičiu. Jaunai po
relei linkime gražaus sugyve
nimo, laimės, gerovės ir ilgo 
amžiaus.

---------- į X Apaštalystės Maldos dr-
X I’iaeitų sekmadienį J. L. Į gija rengia bunco party pa-

X A. a. Teodoro Žutauto 
žudikų, Arthur Barty priteisė 
kalėti 199 m. A. a. T. Zutau 
tas savo namuose, 12017 Lowe 
Avė., buvo užpultas ir nušau
tas kovo 16 d., š. m.

X Jau laukiamas West Pu- 
llmane “Draugo” vajus. Čia 
reikalingas žmogus, kuris nuo 
latos užsiimtų “Draugo” ir 

kitų katalikiškų laikraščių pla 
tinimu. Tam tinkamas žmogus 
yra — Karo!. Raila.

Iš ŠV. JURGIO PARAP.. 
BRIOGEPORT

F£/>(7 
AMERIKOS 

Linjja

LACHAWICZ IR ŠONAI

“BALTASIS ŠVEDŲ 
LAIVYNAS”

Greita kellonB ) Lietuvą per Švediją.
Laivai Išplaukia Iš New Yorko 

Pler 97. fale W. 67th St.

Kalėdų Ekskursija į Lietuvą
GIUPSHOLM ............... Gruodžio 0
Dideli, balti lt gulbės laivai. Erd- 

, vus Ir gerai ventiliuoti kambariai. 
Kelionėje,, judoml paveiltslal. koncer
tai Ir šokiai. Keliaujant “Baltuoju 

i Švedų Laivynu," kelionė būna per-’) 
' trumpa.

Kreipkis | vlcltaj agentą, arba
SW£DIS3 AMERICAN LINE
IKI N. Mle-liigan Avė., Cliicago, III.

Šv. Pranciškaus Seserų Rė- i 
vyskupus B. J. Sheil vizitavo rupijas naudai, sekm., gruod- mėjų 1 skyriaus vajaufc vaka-Į 
mūsų bažnyčių ir 320 asmenini žį0 3 ,|., 7 Val. vak., parap. rienė įvyks sekmadienį; gruo-: 
suteikė Sutvirtinimo Sakrame salėje. Prašomi visi skaitlin-Į džio 3 d., parapijos svetainėj, 
ntų. " ’ * ‘ ‘ ' ..... ----- - -- ----

NUGA-TONE SUTEIKS
JUMS NAUJĄ SVEI

KATĄ ’

MODEL 165

$20.00 vertės, nauji 
MIDGET RADIOS

i- $8.50
$30.00 vertės, nauji 

5 tūbų RADIOS
po $14.95

$90.00 vertės, naujausios 
mados, 8 tūbų ZEN1TH 

radios po
$49.75

1934 metų mados 
CROSLEY Radios
$21.00

1934 metų mados 
J’HILCO Radios
$22.50

1934 metų mados, kombina
cijos radio su gramal'onu tik

S. C. L. S. D. L. B. A< L.

PAGRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMUOTOJAI
Pagrabų kai uos atitinka depresijos laiką. Tolumae nedaro skirtumo 

' ■ Moderniška Koplyčia Djkai
Asmeniškas, mandagus simpatiškas patarnavimas

CHICAGO. ILK
2314 West 23rd Place
Telefonas Canal 2515—2516

CICERO, ILL.
1439 So. 49th Court 

Telefonas Cicero 5927

NVOA-TO3JE sutvirtina visokius
Gerb. seserys mokytojoj gai atsilankvtb ir paremti kil- Pradžia 6:30 vai. vakare. Bus su^ur^^’virtk/nim^’ap*

labai tvarkingai viskų tvarkė1-:.... ♦ m-i..: ------ s.... - —---------- » ns. ”•»» »«• 'Mūrių., suteikt, naujų speniam tikslui rengiamų vakarų.
Vislias gražiai išėjo. J. E. Bus gražių ir įvairių dovanų,
džiaugėsi gera tvarka ir pa- kurias ruošia K. Gedvilienė, K.

• i 7
rapijos stoviu. Iš svečių kum- ()gįntienė, 
gų matėsi: I. Albavičius, E. Siubienė

»• rR lĄ 1P Vlfi Url L|lgraži programa. I*ai raumenims, nervų slsb'm.i Ir pa-

ir
E. Og i n ta i t ė, 
kitos.

NEW DEAL OIL 
MER SALES

2149 W. Cermak Road
Tel. CANal 6393

2858 W. Cermak Road
Tel. CRAwford 1123

Kitokie radios, desė.tkai iš 
kur pasirinkti, kaina nuo

$9.00
iki

$175.pG
L(*ngvns Išmokėjimai. 

Didelė nuolaida už senų 
radio.

Pirkite dabar ir.taupinkit. 
Didžiausių vertybių 

krautuvėje.

išpihlyta
ni’O.-' Gai Ul'kaitė, Grigaitė, d\ i vaistai nepagelbėjo, pasekmės tų ge-1
gubas prof. A. Poliaus kvar-|^ ’“*ų p“*vldyR t,,ku' ‘ k€leU» 
tetas

cnų po vartojimui.
ir kt. \ akarienėj Žade- 1 Xt'G.X-TONE pa.nbu»«la»nas visose 

. . . i • . ,. valstlnyčiose. kiūrėkite kad gautu-Laukiama jo įžymių svečių, viešnių is ki- „^te tikrą miSa-tomb, nepriimki- 

Rep. į tų kolonijų, k. a. Moterų Sų- ________ ♦ -

O.

Jurgaitis, L. McNaniara, C, visų atsilankant.
Corkery ir Šv. Ritos kolegijos I -------------

'rektorius kun. Harris. į šv. Cecilijos giedorių dr-ja
X Dabar parapijos svotai-; laikys priešmetinį sus-mų gruo 

nėję eina bazara^. Randasi į- džio 1 d., i>arapijos salėje. Ka- kėjos Vaicekauskienė. Kačkau

jungos Centro valdybos narės, « •■■■■■■■■•■■
taip pat žadėjo atvykti š. P jUTOflUltiZIMS SUSOljl 
S. \ . rėmėjų 2 skyriaus vei- g

NMlkMikyklt.
m<la, Relini attMnt*, ( _
K«rtų OšMmų, arta MėMunglo 
— rauoMBų Miklinu: im. akuo

tų. Draugijos uoliai darbuoja-J visi nariai-ės būtinai dalvvau- J skyriaus pirm. Sudeikienė, ra- ■
si, tik reikia, kad parapijonai kitę. Bus svarbus sus-mas. ,fit. Kalvaitė ir apie 20 narių. ■ caraico co«rouwo n»-
kuoskaitlingiausiai bazarų la-i Valdyba’ Visi mūsų kolonijos gerašir- J
nkyti. Bazaras bus gruodžio; ---- — *. džiai, kurie atjaučia seserų: B erkė mvmią Muacia padėka-
2 d. Baigsią sekmadienio va- Draugija šv. Agotos moterų Praneiskietes prašomi atsiTan- — Kaina m« k
kare. ir mergaičių laikys firicšmeti- kvti į vakarų. įžanga tik iiOc.

X Metinė parapijos vaka^ nį susirinkimų gruodžio 3 <1.,J Kviečiame, ir prašome, vie- 
lienė bus gruodžio 17 d. Ti- 2 valandų popiet, parapijos nų sykį į turtus paremti ne
kietai jau platinami. Šiemet salėj. Visų narių atsilankymas seris Pranciškietes, padėti j«»- 
zariama turėti gardžių kepsnių būti/ias, nes bus renkama vai- ms išlaikyti savo vienuolynų, 
ir įvairių programų. dyba 1934 metams. Yra ir ki- Jos nėra turtingos, bet visie-

vairių daiktų, net gyvų Jaik-ulangi bus valdybos rinkimą“, skienė su savo draugėmis, 3

pairą Ils arba drl ui 11.11. 
Knyga: "lATAINm rFKT-

KATng” augalais gytfyttaa, kai-

w duslia Kulis
1111 80 HA-LBTED 8T.

H Cfetaag*. ui
HHHiBiais

3222-26 So. Halsted St.
Vedėjai: J. Kalėdinskas 

J. Romanas

l)uo<lame gražius progra
mas kas neilėldienį, litą va
landa prieš piet, iš stoties 
VV.G.E.S.) 1360 kiioeycles.

Pirkite savo aliejinius ši
ldytuvus dabar. Mūsų kai

nos yru žemos.

Spccinlizuojamc l{.\X< i E 

aliejiniuM degtuvų piitaisy- 

nu.M jūsų |M*čiams

$19.50



r

šeštadienis, gruodžio 2, 103.' s r y u a18
C H I C A G O J E

VYTOGALOS DIDVYRIAI t i. Kaip tėvai, taip ir vai 
turėjo dirbti nuo ryto iki va

riky. šiuo laiku būna Chica- ins. Taip dalykams esant, ne- neaplenkė. Juomi yra visiems
goj.

Apsistojęs pas savo dėdę 
kal į Antaną Gudinsky, 2503 W. 40 

Place.
Gmlinskai džiaugiasi susi

laukę kun. Suginto ir kitiems 
giminėms padedant, rengia di 
delj bankietą kun. Sugintui 
pagerbti gruodžio 3 d., Juškos

gali būti tinkamu mūsų klu
bui pirmininku, jau nežiūrint

gerai žinomas Pranas Jakavi- 
Čius, tėvas žinomo dainininko

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

Yytogalos kaimo pagarsėja-; karo. Daugiausiai darbo tek
siu didvyrių, pirmas buvo Sta davo vyriausiam sūnui Bene- 
sys Girskis-Oirėnas, kuris per diktui, dabartiniam kunigui, 
skrido Atlanto vandenyną ir! Nuo pat jaunystės Benedik- 
žuvo liepos 17 d. netoli Lietu-'tas turėjo palinkimų prie dva- _
v„«. i šituo luomu. Tėveliai su džinu i w,K‘le- 4317 W- 43rd St. Siamo

Antrus kilnius dvasios vy-jgsmu davė progos jam eiti bankiete kun. Sugintas plafiai 

togalietis tai kun. B. Sugin- mokslus. Būdamas gabus, pa
tas. Tie du vyrai tos pačios Į siekė aukšty mokslų. Išėjęs 
genties. • seminarija, baigė akademinį

Kun. B. Sugintas yra kilęs i mokslų Kauno universitete, j 
iš dievotos ir didelės šeimynos.1 Dabar moka dešimtį kalbų.
Jo tėvas J. Sugintas ir moti
na B. po tėvais Gudihskaitė. 
buvo labai darbštūs žmonės. 
Turėjo nemažų ūkį. kurį savo 
darbštumu ir taupumu, išsi-

193L metais išvažiavo į Bra
ziliją rūpintis lietuviais, ku
rių ten yra apie 70 tūkstan
čių, dvasiniais reikalais. Išbu
vęs porų metų, visų laikų pri-

papasakos apie Brazilijos lie
tuvių būklę ir apie Dariaus 
ir Girėno laidotuves Kaune.

Visi lietuviai, ypač vytoga- 
liškiai ir upyniškiai, prašomi 
atsilankyti. Vytogališkė

KĘSTUČIO KLŪBAS IR JO 
ATEITIS

visų nemalonumų, kuriuos ’-lošėjo Prano Jakuvieiuus, Jr. 
mums teko pergyventi praeitų Todėl visi klūbiečiai rytoj 
vasarų. Čia ir gausime atsaky
mų,

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

1446 SO. 48 tll CT., CICERO, IH 
Utar., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. 

>147 SO. HALSTED ST., CHICAO4 
Panod., 8ere<L ir Subat. 9—9 vai

Ofiso: Tel. CALiimct 4036 
lies.: Tel. HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 ir 8-9 vai. vak.

Rezidencijos Ofisas: 2666 W. 69th St.
Valandos: 19—12 ryto * Dienoms Tel. LAI’ayctte 5793

8eredomla lr Nedėllomtl pa<al sutarti Naktimis Tel. CANal 0402

vienbalsiai balsuokime už Pra 
ną Jakavičių, Sr., į pirmininkad mums reikia'pirmi

ninko, kuris dedasi prie mū
sų jaunimo kultūrinio darbo.

Mums reikia, kad mūsų klū 
bo vadovybė būtų energinga, 
pasiaukojus kultūros darbams, 
kad Kęstučio klūbas eitų tųjų 
vaga, į kurių buvo pasuktas 
lapkričio 19 d., klūbo koncer
te. Klausimas, kas jis toks y- 
raf Tai tas, kuris atidarė ir 
vedė vakarų, kuris yra kon
trolės komisijos pirmininku, 
kuris iškėlė klube Įsigyvenu
sių betvarky* išmokėjimuose, 
kuris be atodairos dirbo už 
prašalininių tos betvarkės, net 
ii pirmininko tame klausime

kus. Žvalgus

GARSINKINTES
“DRAUGE”

LIETUVIAI DAKTARAI:

DR. A. J. JAV01Š
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 

Nedėliojo pagal sutarti

TcL LAFayette 7650 *

DR. F. C. W1NSKUNAS
GYDYTOJA8 ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
▼ak; 9—4 tr 7—9 vai. vakarą

Res. 2136 W. 24th St.
Tel. CANal 0402

Tel. LAFayette 3057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS Lr CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 

3051 West 43rd Str.
(Prie Archer Avė. netoli Kedzle) 

Valandos: uuo 2 ik. 8 vai. vakaro 
Seredomia Ir nekėliomis pagal 

sutarti

1 Office Phone 
PROspect 1028

Offisc Tel. REPublIc 7686
Res. Tel. GROvehill 0617

0917 S. WASHTENAW AtE.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS ir CHIRVGA8 

2423 W. .MARŲI'ETTE HOAI1
Vai. 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 

Nedčlloj susitarus

Res. and Office 
2358 So. Leavllt St.

CANAL 0706Rytoj bus nulemta Kęstučio 
klūbo ateitis. Draugai, nuo
mūsų visų priklauso klūbo a- 

n , ir pripratęs prie karšto;,eitig Rytoj ,ur(Wm iSsi|.inkti 
klimato, sumanė pastatyti tie-vai(,ybl} J9;ų llretams 

ir tuviams bažnyėuĮ. Lėšų dūliai,' cia turjm sustoti pasva|._

galejo padidinti, uusipiikdaini r jg.Įaujęg prje svetįintaučių ba 
daugiau žemės. Augino astuo- Į ^įos> išmokęs indijonų kal- 
nioliką vaikų, iš kurių devy-K
ni gyvi, devyni mirę.

Tėvai, būdami darbštūs, 
savo vaikus spaudė prie dar važinėjo po Lietuvy rinkdamas
bo, neleisdami jiems išsilepin- ■ aukas. Dabar lankosi po Ame-

GRABO R I A I:

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti. o mano 

darbu husitą užganėdinti 
Tel. CANal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago

Telefonas YARds lįsk

STANLEY P, MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojaa 

Turiu antomnbilins visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBUBN AVENUB

Chicago. UI.
1439 S. 49th Court, Cicero, UI.

TEL. CICERO 4927

Phonc BOLIcvard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus nes neturi
ma Išlaidų aflalkyniu, 
skyrių.

Nauja, graži Ko
plyčia dykai.

3307 Anburn Avenue

J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 tr aukščiau

Moderniška koplyčia dykai.
608 W. 18th St. Tek CANal 0174

Chicago, Ilk '

styti klausimų, kokia valdyba 
mums reikalinga? Ar mes no
rim, kad klūbas ir toliau bū
tų apsnūdęs, lietuvių visuome 
nės mažai žinomas, kad jo ku-u
ltūrinė dirva būtų apleista!

Ar gali toliau klubui vado
vauti tie, kurie neįvertina mū
sų čiagimio jaunimo meno? Į 
Ant galo tie, kurie ir papras-J 
tos tvarkos nežino ir žinoti j 
nenori ? I

Apsvarstę gerai, prieisime 
1 išvados, kad dabartinė mūsų 
klūbo galva yra tokia, kuri a- 
tatinka minėtiems klausima-

.t

I.J.ZŪLP
ORABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

▼ KDBJAB
1646 WEST 46th STREET'

Tuk BOL'leiard 5209—5419

ANTANAS PETKUS
GRABORTUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

Cicero, Dlinois 
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BAI^AMUOTOJAP 

Patarnavime* gera* Ir nebrangu*
718 W. 18th St.
Tel. MONroe 8377

4-*
a|a

Tel. LAFayette 9579
j. Llulevlčius

Tek CICERO 291

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavlmaa 
galimas oi $16.99 

KOPLYČIA DYKAI
J344 R. bOtb Ava.. Cicero. Tll

Orą bėriui 
Ir

Bafeamuotojae
Patarnauja Cht- 

cagoje tr aptelle- 
Mje.

Didelė Ir grali 
Koplyčia dykai

40M Archer Are.

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

Didžiausia ir Seniausia
CRABORIŲ {STAIGA

LIETUVIŲ
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū 
no į mūsų įstaigą iš b ii e kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nešiu 
rint į tai, ar jūs ką pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius. kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKJ pirm negu kreip 
sitės kur kitur.

Ludeikis
JŪSŲ GRABORIUS 

, Didysis Ofisas

4605-07 South Hcrmitage Avenue

ONA JAKILNF.
(po tėvais Gečaitė)

Mirė gruodžio 1 d„ 1933 m., 
3:50 vai. ryto, sulaukus pujam- 
žlaus. Kilo iš Raseinių apst., 
Šilalės parap.. Balsių kaimo.

Amerikoj Išgyveno 21 melus.
Paliko dideliame nuliudime 

sūnų Košiant Iną, sesere Antani
ną Ir švogerj Juozapą Kumshus, 
pussesere Petronėlę ir švogerj 
Pranciškų Serpečlus, brolienę 
Oną Gečienę, du pusbrolius, Ka 
zimierą ir Juozapą Juraškus ir 
jų šeimynas, švogerj Pranciškų 
Venckų ir gimines; o Lietuvoj 
du brolius Povilą ir Stanislovą 
Ir seserę Juzefą.

Kūnas pašarvotas 4634 South 
Wood St.. Telefonas LAFayette 
8063.

Laldotuvčs Įvyks antradienj. 
gruodžio R d., iš namų 8 vai. 
bus atfydėta J Šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės 
sieli}. Po pamaldų bus nulydėta 
j ŠV, Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažys- 
tnmus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nubudę: Sūnus, Sesuo. švo- 
geri: I, Krolienės, Ihisseserės 
Pusbroliai ir Giminės, 

laidotuvėms patarnauja gra
borius J. F. Rudelius, Telefonas 
YARds 1741.

KAZIMIERAS SADAISKIS
Persiskyrė su šiuo pasaulin 

• lapkričio 29 dieną. 6:45 valandą 
vakare 1933 m., sulaukęs 3 > mc 
tų amžiaus, gimęs Dodaon, Ma
ry land.

Paliko dideliame nuliūdint': 
4 seseris Agotą, Marijoną, Oną. 
Ir Prancišką, 2 brolius Stanis
lovą Ir Izidorių, 2 švogeriu My
kolą Sabutis ir Vladislovą Ko- 
linskus, dėdes, tetas ir gimines.

Kūnas ' pašarvotas randasi 
4412 Ho. Talman Avė.

laibi o t uvės įvyks pirmadieny 
gruodžio 4 dieną, K vai. ryte Iš 
namų J Nekalto Prasidėjimo 
Panelės šv. parap. bažnyčią. I a- 
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už vėlipnio sielą, o :š ten 
bus nulydėtas j Sv. Kazimiero 
kapines. I

Visi a.a. Kazimiero Sadausko 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutlnj patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

NUItudę liekame,
Seserys, Kroliui, švo^-rlui. 
Tetos, Dėties Ir Giminės.

LaidotuvSse patarnauja gra
borius J, U. Eudelkls, Telefonas 
Yards 1741.

Pitone GROvchlli 0027
Valandos: 2-4: 7-9 P. M. 

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

ŪR. J. W. KADZEBK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

6850 SO. UESTEltN AVĖ. 
Chicago, 111.

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS:

2 to 4 and 7 to 9 P. U. 
Sunday by Appolntment

I

BOUlcvard 7589
Kcz. HEMlock >691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakaro

DR. M. T. STRIKOLTS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
Nedaliomis pagal sutarti 

Ofiso Ulef. IiOt lcvard 7820 

Namų tel. PROspevt 1930

Phone CANal 6122

DR. S. BIEŽI&
GYDYTOJAS. Jr CHTO.UROAS

2201 w. Cermak Rcttd
Valandos 1—3 ir 7—8 vak. 

Seredomis lr Nedėlioinis pagal šutant 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.

Telefonas REPobUo 7868

Tel. CANal 0257 
Res. PKOspvet 66S0

PENKIŲ METŲ SU
KAKTUVĖS

AGKIEŠKOS 
MASILIONIENfcS

Jau sukako penki metai kai 
negailint ingo. mirtis atskyrė Iš 
luusų tarpo mylimą pačią Ir 
inoli'ną. Neti kome savo moters 
Ir molinos gruodžio 3 d., I9lx 
rn. Nors lulkas tęsiasi, mes Jos 
niekados negalėsime užmiršti'. 
IjiI galleatIng.ia Dievas sutelkiu 
jai uinžtną alllsj.

Ir atmindami tą Jos llfulną 
praslšaitnlmą Iš mtlsų tarpo y- 
rn užprašytos gedulingos šv. 
Mišios už Jos stelą, s.kmmlfe- 
n), gruf»džl> 3 d., Aušros Vartų 
parapijos bažnyčioje, West S.Tle, 
N vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažysfa- 

hnria dalyvauti šiose pamaldose.

Nuliūdę: Vyras KftžHis, Tbih- 
teryv Ir Giminės.

' i

Tel. Ofiso KOC'lcvard 5913—14 
lies. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th Street

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30________ I
Office l’hone lies. 6107 S. Franclsco 
Prospect 2230 ,1’hone Grov. 0951 |

DR. J. SZUKIEW1CZ
PHYSICIAN and SURGEON 

5058 SO. ASHLAND AVĖ., Chicago 
Hours: 2 to 5 - 7 to 9 P. M. 

Sunday by Appolctinent

Tel. BOUlcvard 7042

DR. G. Z. VEZEL'IS
DENTISTA8

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

1821 SOUTH U.VLSTED STRESat
Rczidcucija 6000 So. Artesian nt6. 

Valandos: 11 ryto iki 4 popiet 
6 lk( 8:80 vakare

GRABOR1AI:

Cicero 2109

ANTANAS 
PETKUS
GRABORIUS IR v* 

BALSAMUOTOJAS ’

1. Simpatiškas, mandagus, pri- 
imnus, ir asmeniškas patarna
vimas.

2. Koplyčia dykai dėl šermenų
3. Dėl užganėdinto darbo, 
kreipkitės prie grab. Petkaus.
4. Teikia geriausį patarnavi
mą, maloniai, ir už pigiausią 
kainą.

5. Patarnauja Cicero, Chicfr 
goj, ir apiclinkėje.

A. PETKUS

Tel. CANal 6123

DR. G. I. BLOŽIS
DEN TĮSTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto

Nuo 1 fkl 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

TeL GROvehill 1595

DR.AL.YUŠKA
GYDYTOJAS lr CHIRURGA8

Vai.: 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vak. 
Seredomis po pietų Ir Nedėldienla* 

tik susitarus
2422 W. MARUUETTE ROAD

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUS
TcL VIRglnla 0036

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

Ites. Pkone 
ENGIevvood 6641

Office Phone 
TRIangle 0044

Oflao Yel. VICtory 6892
Bes. Tek DREzel 9191

DR. A. R. McCRADlE DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

7850 So. H&Isted Street
ROOM 210

vai.: 2*4 ir 7-9 vai. vakarą

4830 W. 15th St. Cicero, III.
CICERO 2109

SENIAUSI LIETUViy GRABORIAIGHIGAGOJE
EUDEIKIS ir SŪNUS yra taip arti kaip ir jūsų telefonas. 
Nežiūrint tolumo, nėra jokių išlaidų.
EUDEIKIO 30 metų ypatiškas, atsakantis patarnavimas

yra patenkinęs tūkstančius šeimynų.
Vienintelis Lietuvis Graborius vartojantis moderniška,

elektros varomą grabvežimį su šoninėm durim, ku
rios palengvina grabų įkėlimą.

Jeigu didžiuojatės dailumu ir taupumu laidotuvių — pa
šaukite REPUBLIC 8340, ir persitikrinkite.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

VISI TELEFONAI: REPUBLIC 8340 
(Neturime sąryšių su firma tuo psdia vardu) J

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numąrla

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECU AUSTAS

*D41ovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
▼al.: ryto iiuo -10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:30 vai. vakare
. Nedėliotnls 10 Iki 12

Telefonas MIDway 2880

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ū 

visų chroniškų ligų. 
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 31st Street 
Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4. 7—4 v. v 
Nedėh'omis ir fiventadlenials 10—-lf

Officą; Ree.:
PROspect 2011 BEVerly 0081
Dr. JOHN F. RUZIC

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 YVest 63rd Street
Vai.: 1 to 4 Ir J to » P. M. 

K»tv. Ir Pekmsd. pagal entartj 
Ryto vai. flv. Kryžiaus Ltgoniąėj

Cb’»uigo. UI
Phone: HEMlock 6700

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniam* kare

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

. 4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0991 

ll».s Tel. 1*1, Aza 3200 
VALANDOS;

Nuo 10-12 v. r/to; 2-8 ir 7-9 v. v. 
Nedėldieniala nuo 10 Iki 12 dieną

Skaitykite «r platinkite 
dienraštį “Draugę” ii 
remkite v-’sus tuos pro
fesionalus ir bižniedus, 
kurie garsinasi jame.

KISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos
fiTDO VIHAR IIG A 8 VYRŲ IR PKR 28 MOTIS NFSTUFSfcT

KAIP I-ftMPKNRJI.'HIOM lr NKl^GYDOMON JOS YRA 
Rpeclsllškal gydo Ilges pilvo, plsučtij. Inytų Ir pūslės, užnuodljlmą kr».o- 
Jo. odos. Ilgas, žalrdas, reumallsmą, galvos skausmus, skausmus nuka
roję. kosėjimą, gsrklėą skaudėjimą Ir paslaptingas llgaa Jeigu kiti be
galėjo jus Išgydyti, ateikite čia lr persitikrinkite ką Jis Jums geli pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir Išgyrtl tukstsnčius ligonių. Patatl- 
mas dykai OFISO VALANDOM; Kasdle nuo 10 valandos ryto 11d 1 
vaisndvl tr ymo •—« vsmmdsl W*r*ve Ned F'rrrr»1« nąis M ryto iki 1 Vsl

4SOO WEMT 46»h W. kampas Caeter Ą»«. W. m*wtr»d
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ŠV, KRYŽIAUS LIGONINĖJ ĮDOMUS BAZARASl

: Įvyks Gruod.-Dec.7,8,9, ir 10 Popiet ir Vakarais :
Š BUS GRAŽIŲ DALYKŲ LAIMĖJIMUI VISUS KVIEČIA LIGONINES RĖMĖJOS Š

RADIO
- \______
Ryt, 1 vai. popiet cbieagie- 

Čiai ir apylinkės miestelių lie
tuviai turės progos pasiklau
syti kalbos Lietuvos konsulo 
Chicagoje p. Kalvaičio, kuris 
kalbės iš stoties WCFL, 970 
k., Jos. F. Budriko radijo va
landoje.

Programa bus įvairi su dai
nomis ir šaunia muzika. Ma
kalų šeimynoj išgirsite Aldo
nos likimų.

Beje, reikia pastebėti, per 
ateinančią savaitę Budriko 
krautuvėj, 3417 S. Halsted st., 
bus didelis išpardavimas radi

jo kombinacijų su viktrolomis 
krūvoje, specialiai nupiginto
mis kainomis. Pirkėjai gaus 
dykai puikias dovanas. K. K.

Rytoj 11 valanda ryto, iš 
stoties WGES, 1360 kilocyk- 
les, rūpesčiu ir lėšomis Prog
ress Fumiture Co. krautuvės 
bus duodama nuolatinė nedėl- 
dienio radijo programa. Daly
vaus keletas žymių daininin
kų ir dainininkių; bus gražios 
muzikos ir įdomių pranešimų.

Praeito antradienio vakare 
[ ir vėl linksmino radijo klau- 
Isytojus programa Peoples Fu- 
Irniture Co. iš stoties WGES.

NAUJOS RCA VICTOR
DUO 331

AUTOMATIŠKOS RADIO IR VIKTROLA

Dainavo K. Sabonis, A. An- Į 
čiūtė, L. Sabonienė, A. Čiapas, 
Peoples parlor kvartetas ir du 
etas. Apie sveikatų kalbėjo 'į 
dr. Šimkus. Galis Kepurė šj j 
sykį klausytojams davė ypa j 
tingai gražių juokų. Progra I 
mo vedėjas patiekė visų eilę j 
pranešimų, kų lietuvių dr-jo.>, 
veikia, Programa buvo linkę 
jimais visiems linksmai pra 
leisti Padėkos dieną. I

Praeitą sekmadienį teko gė
rėtis lietuvių radijo programa 
11 valandų prieš piet iš sto
ties WGES. Dainavo duetu 
taip pat solo Šarkiūnaitė, F. 
Jakavičius, J. Romanas. Pa
grota rinktinės muzikos. J. 
Romanas pranešė kas Chicago 
ir apylinkės lietuvių veikia
ma, kaip lietuvių biznio įstai
gos pasirengusios patarnauti 
savo lankytojams. Be to, pri
minta, kad Progress Fumiture 
k rautu,vė j dabar tęsia didelį 
išpardavimų. Be to, pirkėjams 
prieš Padėkos Dieną duodama 
prie kokio nors pirkimo gy
vas kalakutas ar žąsis visai 
dykai.

“DRAUGO”KNYGYNAS 
Chicago, III.

“DRAUGO” KNYGYNAS 
2334 So. Oakley Avė.,

PAIEŠKAU

DVASIŠKO TURINIO 
KNYGOS

.JUSTINO JONAIČIO kuris 
gyveno kiek laiko Chicagoje. 
Meldžiu man duoti žinoti arba 
pats tegul atsišaukia:

Miss Mary A. LaBente,
649 No. Rossmore Avė., 

Hollywood, Cal.

PARSIDUODA
Čeverykų Taisymo Šapa.

Kaina labai pigi. Įtaisyta su 
visomis mašinomis.

Atsišaukite:
614 West 18th Street.

THĘ BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

■H^Neriam plonus ir storus vil
nonius svederius dėl vyrų, mo
terų, merginų ir vaikų.

Neriam vilnones pančiakas 
dėl moterį) ir Taisom
senus svederius.

Atdara ir šventadieniais.
F. SELEMONAVIČIA

504 W. 33rd St, Chicago, III. 
Prie Normai St.

Pilone Victorv 3486

JOHN A. KASS
(KAZAKAUSKAS)

I Laikrodininkas, Auksorius
ir Muzikalių Instrumentų

Krautuvininkas
DVI KRAUTUVĖS

Abiejose dldeliausis pasirinkimas 
Medu. deimantų. visokios rūšies 
laikrodžių ir muzikah’ų instrume
ntų. Taipgi taisome visokius laik
rodžius. muzikalius instrumentus 
ir akinius pritai*kome.
TurĮs 24 merus patyrimo

4216 Archer Avė. 2049 W. 35th St.
Tel. I.ufayette 8617 Te. I^tfayette .1315

Nancy’s Beauty
. Shoppe

J«

v

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

PERKAM
Lietuviškut

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ A O B M T H R A

PRISIRAŠYKITE Į MCTSŲ SPULKĄ
TEISTKGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 W.ST 47th- STR. Tcl. LAFayette 1083

Pernianent >1.50 A- up
Pilone CANal 4674

Spėriai iztng Iii Peiipanent Wavlng 
and eomplete Beauty Service 

2802 S. LEAVITT ^jjT.
N. Drumsta. Prop. ^^Clilcngo

" JOHN B, BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Clark
Telefonas STAte 7660 

Valandos V ryta Iki 6 popiet
2201 W. Cermak Road

Panedėllo, Seredos tfr Pėtnydtoc 
vakarais • Iki •

Telefonas CANal 6122 
Namai: 6459 S. Rockwell St. 

Utarnlnko. Ket vergo Ir Subatoa 
Vakarais 7 Iki 9 

Telefonas IlEPnb'.lc »600

Apie Tai Kas Brangiausia 
Parašė K. V. Kaina..... ,5c

Apeigos R. Katalikų Baž-! 
nycios. Parašė Gerutis ..59c.

Apsvarsty. Knygelė pareng
ta iš Tėvo Kaz. Kapucino pa
mokslų. Kaina ....,.......... 5c.

Dvasios Vadovybė..........10c.
Dievo Akyvaizdoj. • Vertė

Byrąs. Kaina....................30c.
Dievo Stebuklai Šventose

Mišiose. Kaina ................ 20c.
Dvasiškoji Iškalba......... 25c
Gyvenimas šv. Mafijos Pa

nos. Kaina ... „.................... 2Oc
/Gyvasis Rožančius...........15c

į LIETUVĄ
Smagios Kelionės 

Žemos Kainos 
Reguliariški Išplaukimai

Lapkričio* 9 d. 
“.Frederik 17//”

LINKSMAS KALĖDINIS 
IŠPLAUKIMAS

“FREDERIK VIII”
Iš New Yorko 

GRUODŽIO »-TĄ

Išplaukimų listą, kainas ir 
kitas informacijas galite gau 
ti pas agentą, arba

Scandinavlan American 
Line

130 N. LaSalle St. Chicago.

Ne tik kad groja visus rekordus, bet pati juos automa
tiškai maino. Tik pamislykite. Groja ir maiii) automa
tiškai, 10 arba 12 colių, 8 rekordus be jūsų rankos pridė
jimo. Tokia radio kombinacija yra tinkamiausia kaip j 
biznio vietų taip ir į privačių stubų.

Naujos mados puikus AValnut kabinetas su durelėmis, 
su gražiausiu tonu ir išvaizda.

Parsiduoda Budriko krautuvėje.
Taipgi pamatykite t isas litas naujas radios.

3417-21 So. Halsted St.

Pranešimas
Atidarymas pirmos klcsos motei iškų ir vyriškų drabužių siuvyk

los. Kostuminis siuvėjas.

Sausas valymas, dažymas, taisymas, prosinimns, pertaisypias 
siūtų ir t.t. i

Kokybė ir darbo gerumas pilnai garantuotas. Darbą atlieka ek
spertas Mes paimame darbą ii namą ir pristatome į namus.

PAUL THE TAILOR
2816 West 63rd Street,

. Chicago, Illinois.
Tel. REPublie 3719 Rez. REPublie 3714

Povilas Krikščiūnas, savininkas
Telefonas — Boulevard 4706—8167

AUKSINIŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖ
3343 South Halsted Street.

RADIO PROGRAMAI:
Kas dienų W.A.A.F., 920 k., 11:45 A. M.

W.C.F.L., 970 k., Sekmadieniais 1 vai. popiet. 
W.H.F.C., 1420 k., Ketvirtadieniais 7:30 vak.

ROSELAND BAKERY
K-pa tikrą RUGINĘ DUONĄ. Tikri specialistai duonos ke
pimo, ilgu prityrimu, užtikrinant, kad tai yra viena iš 

Chicagos geriausių duonų.

ROSELAND BAKERY
11731 80. INDIANA AVĖ , telefonas OOMmodore 3322

Mes pakartotinai kreipiame jūsų at.vdą į įvairų patar
navimą, kuij mūsų įstaiga teikia:

Priimame mokesčius gazo, elektros, telefono, vandenio 
bilas ir morgičių kuponus.

' Išrašom apdraudos ant namų, langų ir automobilių. 
Darome pirmus morgičius ant namų.
Parduodame Money Orderius.
Darom kontraktus pirkime ir pardavime..

UNIVERSAL MORTGAGE & INVESTMENT CO.
G. A. SUKYS W. M. ANTONISEN

3320 S. Halsted Street Tel. Yards 5215

A. F. CZESNA’S BATHS
TlltKIŠKOS, RUSIŠKOS 8ULFFRIWĖS VANOS IR ELEKTROS 

TREATMBMTAI 
švediški mankštlnlmal Ir elektros masalas

Treatmental visokių ligų, reumatizmo, nervų atitaisymo, Haičio 
Ir taip toliaus, tu elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.

Mineralinės, sulfertnės vanoa duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją. kuomi galimą išsigelbėti nuo visokių Įtaru.

Kambariai dėl pergulėjlmo.
Motoru skyrius atdaras Utarnlnkals nuo S Ik) 12 vai. nakties.

1657 W. 45th Street
Kampas So. Paulina SL Tel. Boulevard 4553

GRAND OPENING
SUBATOJE,

GRUODŽIO (DEC.) 2 D., 1933

Naujoje mederniškoje vietoje
Dovanos visoms.

Maloniai kviečiame visas gerb. 
ponias ir paneles atsilankyti į:

ONAS BEAUTY SHOPPE
4459 30. CALIF0RNIA AVĖ.. Tel. VIKguiia 0835

A. BERŽYNSKIS
BIRCH TAVERN

Ši naujoji vieta labai gražiai išpuošta ir moderniškai 
įrengta. Užlaikoma gardus alutis ir skanūs užkandžiai. 
Simpatingas patarnavimas. Užprašome visus lietu

vius pas mus atsilankyti.
2555 WEST 63rd STREET

(arti Rockwell Street)
Telefonas REPUBLI0 4544

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Planus Ir pri
statau anglis už pigiausias kalne*: 
Black Batui $7.50; Uacklng <8.00, 
Viii ers t'reck 80.75.

Pašaukit LAFayette 808C.
J. OKSAS 

2649 West 43rd Street

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Karnas

TUMONIS COAL CO.
12132 UNION AVĖ.

Chicago, III.

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Res. 10742 S. Wabash Avė. 
Phone PULLman 8092

j

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago. III.

Katrie perkate anglis Iš drai- 
verių, siųskite Juos J CRANE 
COAL CO. Gausite geresnes 
anglis, už mažiau pinigų. 
Porahontas M. R. liktai 97.OA 
tonas.

PEOPLES COAL CO,
Visados garantuojame ko

kybę ir teisingų vogą.
Yardas ir ofisas:

12132 SO. UNION AVĖ.. 
Tel. PULlman 5517
West Pullman, III. 

Galite nusipirkti daugiau
anglių žemesne kaina iš
Peoples Coal Co.

I, 9. or 4 tona
8 lons op more

Pochy M. R. ... . 97.75 97.95
Kent. M. R. ... 95.75 95.46
Lump ..................
Black Barni

86.75 HV
Egg .1................... 98 50 96.00
Lump .................. 96.75 98.16
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